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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD  
 
 
 Vážení členové a příznivci, 

 

 dovoluji si vás oslovit téměř po roce, v době, kdy si připomeneme dvacáté 

výročí pádu totalitního režimu. Nový úsek našich národních dějin, zahájený 

symbolickým cinkáním klíčů na náměstích, byl také počátkem dějin našeho 

občanského sdružení.  

 Již v lednu 1990 jsem oslovil několik svých známých, o kterých jsem věděl, 

že jim není lhostejný stav našich památek, a v lednu 1990 jsme již ustavili tříčlenný 

přípravný výbor a zažádali na tehdejším Východočeském krajském národním 

výboru v Hradci Králové o registraci sdružení. Schválení stanov, a tím oficiální 

existence Společnosti, nese datum 23. březen 1990.  

 Mé vystoupení v regionální televizi a informace v tisku o založení sdružení 

vedlo k tomu, že se o členství začali hlásit i mimohradečtí zájemci. V té době jsem 

učil na Gymnáziu B. Němcové v Hradci Králové. Podařilo se mi oslovit studenty, 

kteří se také s nadšením pustili do práce při opravě Šrámkova statku v Pileticích.   

Především s jejich pomocí jsme byli schopni již o Vánocích 1990 uspořádat 

výstavu Staročeské Vánoce ve spolupráci s hradeckým dětským folklorním 

souborem a Klubem lidové tvorby.  

 Právě studenti byli prvních pět let těmi, kteří se  především účastnili akcí na 

záchranu památek (oprava malého hřbitova Na Zámečku, oprava židovského 

hřbitova…). Euforie postupně vyprchávala, studenti se začali chovat tržně a 

bezplatná brigáda již nebyla tím, co by je lákalo. V současné době však máme 

několik mladých členů, kteří se nadšeně zapojili do práce, především při záchraně 

hradu Frymburk u Nového Hrádku. To mě naplňuje optimismem a vírou, že naše 

sdružení bude úspěšně pokračovat i po dovršení dvaceti let své činnosti.  

                                                                                               Jiří Němeček - předseda         
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        
 
− TRADI ČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET. V sobotu 12. prosince 2009 se 

uskuteční každoroční výlet s adventní tematikou. Zatím není rozhodnuto, kam 
se vypravíme tentokrát, doporučujeme však všem zájemcům, aby si blokovali 
tento termín. Cílem bude určitě některá ze zajímavých vánočních výstav v 
regionu. Předběžně je naplánována výstava betlémů v Rychnově nad Kněžnou s 
následným přesunem do Dobrušky a návštěvnou zrekonstruovaného pivovaru. 

 
− OSUD ANIČKY STÁLE NEJASNÝ. Ačkoliv v aktualizovaném seznamu 

kulturních památek na území Královéhradeckého kraje figuruje i hradecká vila 
Anička, její osud je stále nejasný. Znepokojivá je zejména informace z médií, že 
ji její vlastník, Pojišťovna Generali, hodlá sice zachovat, ale de facto obestavět 
moderní stavbou, jak ukazuje následující vizualizace: 

 

 
 

 
− Novinky ve vývěsce Společnosti. Vývěsní skříňka v podchodu u Centrálu v 

Hradci Králové stále čeká na Vaše příspěvky. Proto prosíme členy Společnosti 
i ostatní, aby nám posílali náměty, připomínky či přímo materiály ke 
zveřejnění ve vývěsní skříňce. Kontakt: bary72@seznam.cz. 

 
− Kromě opakované prosby o příspěvky do vývěsky znovu upozorňujeme na 

internetové stránky, které si nenechte ujít na www.sopvc.cz. Těšíme se na 
podnětné připomínky k obsahu, ale zejména na nové příspěvky ke zveřejnění. 
Zasílat je můžete na e-mail Společnosti: sopvc@seznam.cz. 
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Starý Hradec v kalendá ři 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Naše Společnost se připravuje na příští rok, v němž oslaví dvacáté výročí své 
existence. Již nyní byl proto vydán nástěnný kalendář s historickými pohlednicemi 
Hradce Králové. Doplněny jsou aktuálními fotografiemi Václava Hovorky ze 
stejných míst, takže lidé mohou porovnat, jak se Hradec za posledních zhruba sto 
let změnil. 
 
 Nově vydaný kalendář se již dostal až do zámoří, jak dokládá e-mail, který 
nám z Kanady zaslal potomek hradeckého rodu Komárků: 
„Vážený pane PhDr. Němeček,  
srdečně zdravím z Kanady. Právě se mi dostal do rukou Váš nový kalendář 2010 
“Na starých pohlednicích”, vřele gratuluji ke krásnému dílu. Jak možná víte, 
sepisuji knížku “Rearview mirror”, tak trochu kroniku našeho rodu, hlavně pro mé 
potomky, odkud jsme přišli a co jsme v HK dělali. Píši to přirozeně v angličtině a 
až to dokončím (což doufám, že mi Pán Bůh dopřeje, ale vůbec nevím, kdy to bude 
– mám pouze první 1/3 hotovou), tak bych potom poslal jednu kopii do HK, asi do 
musea? Zmiňuji se tam přirozeně nejen o HK, ale i o jeho občanech, které jsem 
osobně znal nebo také jen z vypravování. Knížku hodně doplňuji fotografiemi a 
obrazy,  které se mi podařilo nasbírat. Chybí mi však jedna zajímavá fotografie – 
pohlednice, o které vím že byla dělána skrz tepaný věnec s hroznem, co visel na 
našem domě č.p. 142 na Velkém náměstí a bylo to známé hradecké panorama 
katedrály Sv. Ducha a radnice orámované tím věncem. Kdybyste jako sběratel 
těchto starých pohlednic HK tuto kartu měl, byl bych Vám velmi vděčen za její 
kopii. Ještě jednou srdečně gratuluji ke kalendáři 2010, krásná práce.  

 Srdečně zdraví v úctě Henry J. Komarek, Canada“ 
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Ludmila Žlábková 
Stojí buk vprostřed luk 

Život na venkově a lidové zvyky na Královéhradecku v průběhu roku 
 
 Nejnovějším edičním počinem našeho vydavatelství Balustráda je kniha 
členky Společnosti Ludmily Žlábková Stojí buk vprostřed luk, která popisuje 
projevy lidové nehmotné kultury v průběhu roku v Hradci Králové a  jednotlivých 
obcích královéhradeckého okresu tak, jak se zachovaly v záznamech kronikářů a 
pamětníků. 
 
 Celkem 120 stránek publikace je 
členěno do dvanácti základních kapitol. 
Každá je věnována jednomu měsíci. V 
něm jsou připomenuty hlavní svátky, 
lidové pranostiky, zaznamenány jsou 
texty písniček, říkanek a promluv, které 
se k těmto zvykům a obyčejům váží. Text 
však nezmiňuje pouze jednotlivé zvyky a 
obyčeje, ale přibližuje i život našich 
předků žijících ve venkovském prostředí 
- konkrétně jsou připomenuty jednotlivé 
fáze zemědělcova roku: od jarní setby 
přes sklizeň až po podzimní orbu, 
zpracování úrody, včetně uvedení některých charakteristických receptů. Vše je 
bohatě ilustrováno konkrétními dobovými zápisy z kronik, výjimečně i literatury. 
Podklady ke knížce totiž autorka hledala v původních písemných pramenech, 
zejména v obecních a soukromých kronikách obcí okresu Hradec Králové. 
Časově text popisuje reálie druhé poloviny 19. a počátku 20. století, částečně 
přesahující tato data jak do minulosti, tak směrem k přítomnosti. Součástí 
publikace je také kapitola popisující dodržování původních zvyků a rozšíření 
nových v současném Hradci Králové.  
 Textová část práce je doplněna i obrazovou přílohou - zejména fotografiemi 
a kresbami. Ty byly nakresleny speciálně pro tuto publikaci Mgr. Marií Krebsovou, 
výtvarnicí a pedagožkou ze základní školy v Jaroměři - Josefově. Bohatá barevná 
fotopříloha dokumentuje podobu lidových zvyků a obyčejů v tvorbě dětského 
folklorního souboru Červánek z Hradce Králové.  
 
 Inspirací k napsání knížky bylo další kulaté výročí, a to třicet let existence 
souboru Červánek, založeného roku 1979 v Hradci Králové. Publikace by měla 
přispět k oslavám výročí, a zejména doplnit a rozšířit v tyto dny rovněž vydané 
červánkovské DVD s písněmi a tanci z Hradecka, provázejícími lidový rok. 
Původním záměrem bylo doprovodit DVD stručným textem, který se však 
postupně rozšířil až do samostatné publikace. Natočené DVD se tak naopak stalo 
přílohou a doplněním knihy. 
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 V regionu Hradce Králové a jeho okolí dosud nebyl zpracován žádný 
podrobný průzkum dochované nehmotné lidové kultury. Vydání publikace by tak 
mělo být prvním krokem k zahájení projektu, mapujícího projevy lidových zvyků a 
tvořivosti v tomto regionu. Nechybí proto ani výzva čtenářům, kteří si při čtení či 
listování publikací vybaví nějaký zvyk či obyčej, aby ho zaznamenali a předali 
autorce. Za tímto účelem byla zřízena i speciální e-mailová adresa 
zvykyhradecko@seznam.cz. Na té je možné také knížku objednat (případně na e-
mailu naší Společnosti sopvc@seznam.cz). 
 
 

Vydání publikace bylo možné díky finanční podpoře  
Královéhradeckého kraje  
a města Hradec Králové 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leden, kresba Marie Krebsová, 2009 
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                        
 
 
− Pověřený stavební úřad nařídil obecnímu úřadu v Habřině na 

Královéhradecku, aby zajistil obnovu kamenného mostku přes říčku 
Hustířanku, nacházející se mezi Habřinou a Hustířany. Most je kulturní 
památkou a hrozí jeho zničení. Poslední velká voda totiž vyplavila některé 
kameny z hmoty mostu. Stanovaný termín opravy je únor 2010. 

 
− V souvislosti s naším červnovým výletem do Horní Lužice a 80. výročím 

založení hradeckého Česko-lužického spolku publikoval dr. Jiří Němeček 
článek v královéhradeckém zpravodaji Radnice (24. 6. 2009). Na něj reagoval 
doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové: 

„...Aniž bych si dovolil cokoliv Vašemu článku vytýkat, dovoluji si doplnit vaše 
vědomosti o některé informace ze současnosti: 
už osm let učím na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové studenty 
bohemistiky ve slavistických kurzech lužickou srbštinu (letos dokonce vznikla 
pod mým vedením ročníková práce, která se zabývala konfrontací jedné 
frazeologické oblasti v češtině a v horní lužické srbštině). 
Ve své bibliografii mám kromě článků s lužickosrbskou tematikou, o níž 
přednáším na slavistických konferencích Dialogy kultur (každým druhým rokem 
pořádá Katedra slavistiky PF UHK), rovněž i skriptum Witajće do Lužicy. Jsem 
v úzkých kontaktech s budyšínským Srbským institutem a jeho pracovníky v 
Budyšíně i v Chotěbuzi. 
Lužickosrbská problematika mi není cizí a neznámá, tamní situaci znám mj. i ze 
dvou měsíčních feriálních kurzů lužické srbštiny. O záležitostech Lužických Srbů 
psal v Lidových novinách z jednoho takového kurzu ze své autopsie spisovatel 
Ludvík Vaculík, se kterým jsme společně jeden z těchto kurzů absolvovali. 
Věříte-li své větě, že Váš "článek by mohl být inspirací pro hradecké kulturní 
instituce, školy ...", pak mi dovolte, abych Vaše slova podpořil poukázáním na 
konkrétní činy, nikoli jen přáními a proklamacemi.“ 
 

- Ke dni výjimečného zpřístupnění hradu Frymburk vydala Společnost vedle 
brožury o historii památky také čtyři barevné pohlednice hradu (hradní 
nádvoří, hradní bránu, jižní a severní stranu hradu). Pohlednice je možné 
zakoupit v informačních střediscích v Náchodě, Dobrušce, Novém Městě 
nad Metují, Novém Hrádku nebo na adrese Společnosti. 

 
- K 20. výročí Společnosti připravujeme sborník prací, týkajících se památek a 

historie Společnosti, redakční radu tvoří členové Ptáček, Pražák, Žlábková. 
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Hrad Frymburk po letech otevřel svou bránu veřejnosti ! 
 

 Společnost ochránců památek ve východních Čechách se souhlasem pana 
Bartoně - Dobenína zorganizovala a připravila akci, při které byla zřícenina hradu 
Frymburk mimořádně otevřena pro veřejnost. Stalo se tak v rámci Dnů evropského 
dědictví, kdy jsou otevřeny i běžně nepřístupné památky. 
 V pátek 18. 9. se členové Společnosti věnovali přípravám a zajištění akce. 
Byly čištěny přístupové cesty ke hradu, prostor před bránou a hradní nádvoří. Byly 
nataženy ochranné pásky, kterými byl vymezen bezpečný pohyb návštěvníků na 
hradě. Členové Společnosti také označili cestu ke hradu dřevěnými informačními 
tabulkami a plakáty Dnů evropského dědictví. Nakonec nad Frymburkem zavlála 
oficiální vlajka Dnů evropského dědictví. 
 V sobotu ráno byl v prostoru před branou připraven stánek s propagačními 
materiály o hradě a publikacemi naší Společnosti. S prodejem pomáhaly dvě 
dobrovolnice z Nového Hrádku. Již o půl desáté ráno se objevili první zájemci o 
návštěvu Frymburku. V 11 a ve 14 hodin se uskutečnily komentované prohlídky, o 
něž byl velký zájem. Mgr. Jan Čížek hovořil o historii a Ing. Jiří Slavík seznámil 
návštěvníky se stavebním vývojem památky. Během soboty dorazilo na hrad okolo 
250 návštěvníků. Mezi ně patřili i členové Spolku hradu Jenčov a Sdružení pro 
záchranu hradu Kumburku, kteří se velkou měrou podíleli na brigádách na 
Frymburku, které dosud proběhly. Brána byla uzavřena v 17 hodin. 
 V neděli 20. 9. zájem návštěvníků neustával. Během dne zavítalo na hrad 
dalších 200 zájemců o prohlídku. Zodpovídali jsme četné dotazy, vztahující se k 
historii hradu a dalším plánům při jeho záchraně. Akce byla velice úspěšná. Během 
víkendu si Frymburk prohlédlo na 450 návštěvníků, což předčilo veškerá 
očekávání. Bylo prodáno asi 250 kusů pohlednic. Společnost ochránců památek ve 
východních Čechách tímto děkuje všem přátelům památek za jejich návštěvu a 
podporu.  
 Znovu Frymburk ožil zhruba po měsíci, kdy se v sobotu 10. října 
uskutečnila další brigáda. Dopoledne pracovalo asi 20 dobrovolníků z řad o. s. 
Šibeník, naší Společnosti a místních obyvatel na vyčištění okolí hradní studny a 
odstranění náletových dřevin z vnější strany jižní hradby.  
 Odpoledne začalo pršet, proto práce skončily. V místním pohostinství se 
uskutečnila schůzka zainteresovaných k dalšímu osudu hradu. Kromě majitele J. 
M. Bartoně - Dobenína se jí zúčastnili Ivan Češka a Antonín Rubáček z 
památkového ústavu, Václava Domšová z Královéhradeckého kraje a naši členové 
Jiří Němeček, Rudolf Khol, Pavel Bareš a Ludmila Žlábková. Cílem dalších aktivit 
by mělo být zakonzervování stávající hmoty objektu a jeho zpřístupnění veřejnosti. 
Připraven je také koncept smlouvy o pronájmu zříceniny. Pro nejbližší období se 
bude pokračovat v zajištění bezpečnosti, tj. zakrytí studny mříží, uzamčení hradní 
brány, zajištění výpadní branky proti vniknutí do vnitřního hradu (na výrobu mříží 
budou použity finance získané na dobrovolných příspěvcích během Dnů 
evropského dědictví). Byl zmíněn záměr zřídit sbírkové konto na záchranu hradu. 

Rudolf Khol 
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Byla založena Asociace sdružení pro ochranu 
a rozvoj kulturního d ědictví ČR (ASORKD) 

 
 Co mají společného nádraží v Ústí nad Orlicí, bývalé lázně Kyselka u 
Karlových Var ů a barokní dům ve Strančicích? Organizace, které bojují o 
záchranu těchto památek, spojily síly a založily Asociaci sdružení pro ochranu 
a rozvoj kulturního d ědictví ČR (ASORKD). 
 
 „Reagujeme na iniciativu běžných lidí z regionů, kteří jsou patrioti, všímají 
si svého okolí a není jim lhostejný stav kulturního dědictví“, říká Pavel P. Ries, 
dokumentarista a režisér, který byl na říjnové ustavující schůzi jednomyslně zvolen 
prezidentem Asociace. „Lidé nenacházejí oporu u lidí, kteří to mají v popisu práce. 
A lidem, kteří se snaží chránit své okolí, chceme pomáhat.“ Právě režisér Pavel P. 
Ries v lednu tohoto roku upozornil českou veřejnost na tristní stav bývalého 
lázeňského komplexu. 
 Viceprezident ASORKD a restaurátor hudebních nástrojů Petr Šefl nešetří 
kritikou nad činností organizací, které mají na ochranu kulturního dědictví dohlížet. 
„Ukazuje se, že legislativní nástroje, které jsou v ČR stanoveny pro ochranu 
kulturního dědictví země, nejsou správně a důsledně využívány a mnohdy neplní 
své poslání. Jestli se jedná o restaurování hudebního nástroje nebo historického 
mostu, jedná se vždy o památku a u té je nutné dodržovat principy restaurátorské 
etiky a stejně tak dodržovat zákony, které stát k jejich ochraně přijal.“  
 Dalším viceprezidentem ASORKD byl zvolen Martin J. Kadrman, předseda 
o.s. Nádraží nedáme!, kterému se společně s Olgou Sommerovou a jejich 
sdružením podařilo zachránit nádražní budovu v Ústí nad Orlicí z roku 1874 před 
demolicí. Nyní se snaží, aby byla budova zahrnuta do projektu modernizace trati a 
byla zrekonstruována. „Jednotlivci i sdružení nyní musí přesvědčovat orgány státní 
správy, že konkrétní objekt je cenný a není ve veřejném zájmu ho zdemolovat. 
Veřejnost tak supluje roli těchto úřadů. Změna systému je na zákonodárcích, my 
však chceme sjednotit síly a být důslednější v boji za ochranu kulturního dědictví 
naší země. Vytyčili jsme si několik cílů, pro jejichž naplnění jsme připraveni udělat 
nemožné“, dodal M. J. Kadrman. 
 Prezident Asociace Pavel P. Ries cíle konkretizuje. „Jednou z prvních věcí, 
kterou se chceme zabývat, je naprostá devastace Karlova mostu při probíhající 
rekonstrukci. Disponujeme závažnými informacemi, které prokazují, že jsou 
porušovány zákony v takovém rozsahu, jaký nemá v evropském měřítku obdoby. 
Dále se budeme detailně zabývat účelovou devastací jednoho z architektonických 
pokladů západních Čech, bývalých lázní Kyselka. I v této souvislosti 
zpracováváme podkladový materiál, který bude zajímat nejen zákonodárce v obou 
komorách Parlamentu.“ 
 Členem ASORKD je Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve 
Straničicích. Jeho předsedkyně Libuše Hrubá poukazuje na kauzu barokního domu 
s č.p. 1 ve Strančicích (Praha-Východ), který by měl ustoupit developerskému 
projektu. Podnět na prohlášení budovy za KP podepsalo 11 z 15 zastupitelů obce. 
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Ministerstvo kultury podnět zamítlo, protože se v jeho případu neobjevily „nové 
skutečnosti“, které by odůvodňovaly prohlášení. http://www.studanka-
strancice.cz/kauza-cp1 
 
 

K O N T A K T Y : 
Prezident ASORKD   
Pavel P. Ries   Tel.: 777 183 077  Email: p.p.ries.v.blon@gmail.com  
Viceprezident ASORKD 
Ing. Martin J. Kadrman Tel.: 737 939 104  Email: martin@kadrman.eu 
Viceprezident ASORKD 
Petr Šefl   Tel.: 736 181 289  Email: sefl.petr@seznam.cz 
 
 
 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- 
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- 
 
 
 

VI. konference Památková péče v občanské společnosti  

TROSKY  2009 

se koná 16.-18.října 2009 

 
 
 Opět po roce se uskuteční setkání zástupců státní právy, samosprávy, 
vzdělávacích zařízení, NNO, podnikatelských subjektů na téma kulturní a přírodní 
památky a péče o ně. Společnost ochránců památek bude reprezentovat Rudolf 
Khol a Petr Nožička, kteří informují přítomné o aktivitách na hradě Frymburk u 
Nového Hrádku na Náchodsku. 

 Třídenní konference začne v pátek 16. října přednáškou Daniela Horáčka z 
České společnosti pro ochranu netopýrů, který pohovoří o obyvatelích nejen 
skalních hradů z řad živočisné i rostlinné říše. Sobotní program je veskrze pracovní 
a bude vyplněn příspěvky jednotlivých účastníků, na závěr se uskuteční panelová 
diskuse na téma Funerální architektura pojem neznámý. Diskusi povede Petr 
Brestovanský ze  Severočeského muzea Liberec a Petr Vaškovič z historické sekce 
Katedry společenských věd Fsv ČVUT Praha. Následovat bude Vyhlášení 
výsledků IV. ročníku dětské mezinárodní výtvarné soutěže  Vezmi žlutou barvičku 
maluj třeba věžičku aneb  Památka očima dětí... 
Na neděli je připravena exkurze do opravené Židovské synagogy  v Turnově. 
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Brigáda v Záměli 
 
 Ve čtvrtek 8. října 2009 proběhla dlouho odkládaná brigáda na roubené 
Fajfrově hospodě v Záměli (dnešní název Hostinec U Karla IV). Účastnil se ji 

předseda Společnosti ochránců památek 
Jiří Němeček a místopředseda Spolku za 
starý Hradec Králové Josef Novotný. 
Práce se týkala roubení v průčelí budovy, 
jak ukazují fotografie. Cílem bylo ukázat 
postup práce při očištění trámů roubení,  
spárování a napouštění trámů. Paní 
starostka Trejtnarová vedle námi 
požadované hlíny, vápna, slámy a fermeže 
pro nás  připravila  také občerstvení. Od 
naší poslední  brigády 2. května letošního 
roku (viz Zpravodaj č. 2)  pokračovalo 
sdružení Má vlast – Můj domov  
v úpravách areálu historické hospody, což 
je patrné na první pohled. Věřím, že příští 
rok budeme zde pomáhat nejen odbornou 
radou, ale i pracovně. Ostatně je to jeden 
z bodů našeho usnesení  březnového 
sněmu Společnosti ochránců památek. 
 

                                                                                              
Jiří Němeček - předseda 
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Záchrana letohradské kaple 
 
Na e-mailovou adresu naší Společnosti byl doručen následující dopis: 
 
 Vážený pane Němečku, 
 prosíme Vás o pomoc při záchraně barokní kaple svatého Jana 
Nepomuckého v Letohradě. Je to dominanta města, která chátrá. Myslím, že byste 
dokázal vzbudit zájem u zastupitelů a poradit majiteli, respektive panu faráři, jak ji 
opravit. 
  
 V současnosti se propadají střechy, a když tam jde zvonit zvoník, tak se musí 
plazit po čtyřech, aby se nepropadnul skrze strop.  Když se rozezní všech šest 
zvonů, pět v ambitech a jeden hlavní v kapli, tak zní krásný akord. Při mé první 
návštěvě na nádvoří kaple jsem byl dojatý. Byl to pro mě celoživotní zážitek - 
procházet se hudebním nástrojem. Je mi líto, že je kaple stále zavřená.  
 Majitel Letohradská farnost v čele s panem farářem Vackem stěží zabezpečí 
opravu a využití. Pan Farář na tuto managerskou práci  nestačí a jak říká, má na 
starost několik poničených kostelů. Radní v  Letohradě nevidí v kapli dominantu 
města. Vidí jen své sportovní zájmy a investice, které jim pomohou ke 
znovuzvolení. Je to škoda, protože by kaple mohla zářit nad městem jako Hora 
matky Boží nad Králíky. Pan starosta Fiala dává přednost sportu, ne trvalým 
hodnotám. Město argumentuje tím, že není majitelem památky a tedy se nebude 
starat. Snad přislíbili dar 100 000 Kč na projekt, ale podrobnosti ví jen pan Vacek. 
 Naše sdružení DIVADLO pořádá v kapli kulturní pořady a upoutává 
pozornost médií a veřejnosti. Chceme, aby si lidi památku zamilovali a dožadovali 
se její opravy. Toto téma zajímá i novináře. Dětem v kapli hrajeme pohádky a pro 
dospělé jsme uspořádali výstavu fotek světoznámého fotografa Jindřicha Štreita 
(přijel osobně) a recitál Karel IV. od Alfréda Strejčka a Štěpána Raka. Dál jsme 
připraveni  pořádat v kapli hodnotné pořady všeho druhu, ale tím naše podpora 
kaple končí. 
 Nemáme další spojence. Nemáme čas a zkušenosti se  sháněním peněz na 
opravu a s řízením stavby. Chceme podpořit kapli tím, že budeme v krásném 
prostoru pořádat hodnotné akce a lidi budou mít důvod tam chodit. 
 
 Prosím Vás, pomozte nám vytvořit skupinu lidí, která spojí síly a zachrání 
památku. 
 
Děkuji za odpověď. 
S úctou 
       Tomáš Langr 
       ředitel DIVADLO, o.s. 
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ČLÁNKY:                                                                      
 
Ludmila Žlábková  

Rudoltický Zámeček se probouzí k novému životu 
 
 
  Rudoltický Zámeček je 
dominantou Lanškrounska. Připomíná 
středověký donjon, obytnou věž, která 
se hrdě vypíná nad okolím. Jedná se 
však o barokní stavbu, navíc pouhý 
zlomek původní zámecké budovy, 
vystavěné počátkem 18. století. 
 Jak mohutný a velkorysý musel 
být původní zámek pochopí 
návštěvník ve chvíli, kdy si uvědomí, 
že dochovaná věž byla pouze jedním 
ze čtyř nárožních rizalitů. Konkrétněji 
si lze původní rozsah stavby představit 
během prohlídky podzemí, 
ukrývajícím se pod věží i okolním 
terénem. „Přístupno je asi tisíc metrů 
čtverečných. Je to však pouze třetina 
původní rozlohy. Další dvě třetiny 
byly zasypány sutinami při bourání 
zámku,“ vysvětluje kastelánka objektu 
Krasava Šerkopová. 
 Zámek nechal v roce 1698 
vystavět podle plánů  italského architekta Domenica Martinelliho šlechtický rod 
Lichtensteinů, majitelů zdejšího panství. Zámek měl nahradit už nevyhovující sídlo 
v Lanškrouně. Rozsáhlý barokní zámek o rozměrech  96 krát 52 metrů měl tvar 
písmene H, v každém patře bylo 14 velkých sálů a další menší místnosti. Průčelí 
zámku bylo čtyřpatrové, v každém rohu stála třípatrová věž (nárožní rizalit). Okolí 
zámku bylo parkově upraveno. 
 
Třetí požár znamenal konec 
 V červnu 1712 byla stavba zhruba dokončena. „Od té chvíle začala toto 
místo pronásledovat smůla. Nejprve jen několik dní před dokončením zemřel 
majitel panství. V dubnu 1714 kvůli nepozornosti tovaryše zámek částečně 
vyhořel. O pět let později udeřil do budovy blesk a požár se opakoval. Později 
sloužila zřejmě alespoň část zámku jako správní kancelář lanškrounsko – 
lanšperského panství, roku 1754 ale přišel další požár, při němž shořely krovy a 
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velká část střech. Poté přišlo rozhodnutí zámek, jenž užitek nepřinášel a oprava by 
se nevyplatila, zbourat. Demolice začala 19. května 1756,“ shrnula krátkou, ale 
smutnou historii památky kastelánka Šerkopová. 
 Zámek byl skutečně kromě pravé přední věže demolován, nezasypaný zbytek 
původních sklepení se například užíval k uskladnění piva z lanškrounského 
pivovaru. V 19. století se místo stalo oblíbeným a navštěvovaným výletním cílem. 
„Byl tu hostinec, venku byl přistavěn altán, kuželna, na přenosný prkenný taneční 
parket si pamatují lidé z okolí ještě dnes,“ připomněla kastelánka.  
 Hostinec byl však v 50. letech 20. století uzavřen, objekt získalo do svého 
majetku město. Sklepy využíval například tehdejší pěstitelský podnik jako sklad 
zahradnických produktů.. Částečné oživení přinesl až konec 60. let, kdy se o objekt 
začali starat skauti, kteří si tu vybudovali klubovnu a provedli nutné opravy. 
Ovšem normalizace znamenala zákaz skautingu i další chátrání památky. 
 
Záchrana přišla za pět minut dvanáct 
 Ani období následující po roce 1989 neznamenalo obrat k lepšímu. Naopak, 
vybourání podlah v bočních malých místnostech znamenalo velké narušení statiky. 
„V roce 2004 zámeček koupil architekt Přemysl Kokeš a spolu se spolumajitelem 
Jiřím Vávrou ho začali obnovovat. Po nutném statickém zajištění, které přišlo 
doslova za pět minut dvanáct, po položení nového zastřešení, vybudování točitého 
schodiště, části chybějících podlah a vsazení nových oken byl Zámeček roku 2007 
zpřístupněn veřejnosti,“ uvádí K. Šerkopová. 
 I když jdou opravy vzhledem k náročnosti pomalu, i proto, že jsou 
financovány pouze ze soukromých zdrojů současných majitelů, koná se na 
Zámečku řada akcí, jejichž návštěvníci se rádi spokojí s prozatímními podmínkami. 
Vyrovnává to příjemná atmosféra lokality a přátelské prostředí. „Děti se tu mohou 
vydovádět při různých hrách a soutěžích nebo na nově postavených atrakcích. 
Pořádáme koncerty i výstavy a akce s bohatým programem pro děti a návštěvníci si 
mohou prohlédnout historii zámku a postup obnovy zámecké věže a sklepení na 
řadě snímků,“ prozrazuje správkyně objektu. Ze smělých plánů majitelů i 
provozovatele občerstvení a budované restaurace stojí za zmínku plán na obnovu 
zámecké zahrady s prolézacím komplexem pro děti, venkovní amfiteátr, 
vybudování golfového odpaliště a sklepního labyrintu. „Je to ale běh na dlouhou 
trať. Pokračujeme také v pátrání po ztracených chodbách a možném sklepním 
podzemí. Několik senzibilů tuto teorii potvrdilo a pamětníci vyprávějí, že 
v některých nyní nepřístupných sklepeních byli. Možná nám za odměnu Zámeček 
vydá ještě zajímavá svědectví,“ věří Krasava Šerkopová a dodává, že ji velmi těší 
opravdový zájem návštěvníků o historii i budoucnost této zajímavé barokní 
památky. Zámeček  po letech chátrání a ničení vandaly a nevhodnými zásahy opět 
ožívá. „Stojí to za všechnu tu námahu, když děti i rodiče odcházejí spokojení a 
napíší do kroniky, že se jim na Zámečku líbilo a zase přijdou. To je pro všechny 
největší odměna,“ řekla kastelánka.  
 
 Více o historii a současnosti památky i o dalších záměrech majitelů na 
www.novyzamek.info  
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 Nahoře:  
 Kresba barokního zámku 
 v Rudolticích,  
 původní podoba z první  
 poloviny 18. století 
 
 
 Vlevo: 
 Průřez dochovaným  
 nárožním rizalitem původního 
 zámku, tzv. Zámeček 
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Rudolf  Khol: 
Zříceninu hradu Zubštejn čeká revitalizace 

 
                                                                                                                                                                    
     Hrad Zubštejn u Bystřice nad Pernštejnem byl založen pány z Pernštejna. 
Dlouho byl považován za nejstarší hrad rodu erbu zubří hlavy, později Pernštejnů. 
Jeho původní název - Lapis, Kámen - byl později v souladu s rozmachem 
pernštejnské legendy změněn na Zubrštejn, z čehož vznikl současný zkomolený 
název Zubštejn. Drtivá většina dosavadní literatury uváděla, že se jedná o hrad 
velmi starý, který byl původním sídlem pánů z Pernštejna a připomíná se již roku 
1214. To se však zdá být v rozporu se skutečností, že postupný proces ovládnutí 
kraje pány z Medlova - pozdějšími Pernštejny - podle všeho začíná až Štěpánem, 
připomínaným v letech 1222 - 1223 jako purkrabí na hradě Děvičkách. 
Nezanedbatelná je i řeč archeologického materiálu, který ukazuje na založení 
Zubštejna až na počátku 14. století. Důvodem pro stavbu hradu byl zřejmě fakt, že 
se v té době rozrostl počet členů pernštejnského rodu a vznikla akutní potřeba 
nových sídel. Zprávy o dřívějším založení Zubštejna lze pak zřejmě připsat 
pozdějším falzům bystřického archiváře A. Bočka. První nepřímá zmínka o 
Zubštejně je z roku 1344. Roku 1351 hrad (či lépe řečeno jeho zbývající část) 
koupili bratři Filip a Jimram z Jakubova. V roce 1358 získal Zubštejn moravský 
markrabě Jan Jindřich, bratr Karla IV. Za jeho éry byl hrad rozšířen a opevněn. V 
roce 1397 ho získali páni z Kunštátu. V roce 1446 se Zubštejn navrátil do rukou 
pánů z Pernštejna a v nich už zůstal. Za husitských válek byl jistě vážně poškozen, 
neboť v roce 1437 se uvádí pouze jako hradiště (tj. místo zbořeného hradu). Ale 
Pernštejnové jej obnovili. Vilém z Pernštejna přistoupil k jeho zvelebení a 
modernizaci opevnění; tehdy vzniklo na hradě pět dělostřeleckých bašt. Osudným 
se však hradu stala opětovná finanční krize Pernštejnů v 16. století. Poslední 
doklad o tom, že byl obydlen, je zmínka z roku 1522, kdy je uváděn jako “hrad 
Zubrsstayn”, avšak již roku 1547 se o něm při prodeji panských luk hovoří jako o 
pustém zámku. Hrad jeho potomci nadále využívali, ale vypjatým rodovým 
ambicím, odlehlý a vysoko položený hrad (patří k hradům s nejvyšší nadmořskou 
výškou na Moravě) nevyhovoval a někdy mezi roky 1522 a 1547 byl opuštěn. 
Výslovně jako pustý je pak uváděn ještě jednou - při prodeji pernštejnského panství 
Pavlu Katharinovi z Katharu Janem z Pernštejna roku 1598.  
     Současným majitelem zříceniny hradu je město Bystřice nad Pernštejnem. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
Stavební vývoj: 
       Mimořádně rozsáhlý hrad Zubštejn, jehož zbytky se nacházejí na protáhlém 
vrcholu nad Pivonicemi (682 m n.m.), patří se svou rozlohou 1,7 ha k největším v 
České republice. Neobyčejně rozsáhlá dispozice hradu se rozrůstala postupně 
během dvou století. Nakonec dosáhla největší délky 290 m, šířky 55-80 m. 
Rozlehlé předhradí téměř obdélníkového půdorysu je dochováno pouze v terénních 
náznacích. Brána, po níž dnes není ani stopy, byla bočně chráněna mohutnou 
baštou. Jedinou budovou na zarovnané ploše obrovského předhradí byl objekt za 
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branou po pravé ruce příchozího; na přehradí snad bývala i studna. Jádro hradu 
bylo od předhradí odděleno dvěma příkopy, které dosahovaly šířky 10 a 17 m a 
mezi nimiž se nacházelo úzké opevněné předmostí se zděnou terasou na západě. 
Vstup na most z předhradí byl umožněn prostřednictvím zvýšené plošiny ohrazené 
zdí kladenou na sucho. Od předmostí sbíhá západním směrem val, ohrazující 
plošinu s patrně hospodářskými budovami a studnou. Tato ohrada, jejíž opevnění 
bylo zesíleno na jihozápadě a severozápadě dělostřeleckými sypanými zemními 
baštami, byla někdy nesprávně pokládána za předhradí. Obdobné opevnění 
obklopovalo jádro na východě; i zde byla odolnost hradby zesílena dvěma 
okrouhlými sypanými zemními baštami. Toto opevnění, které vzniklo nedlouho 
před zánikem hradu a patrně ani nebylo zcela dokončeno, lze označit za velmi 
progresivní. Protáhlé jádro bylo vymezeno dvěma věžovitými stavbami, z nichž 
jižní bývala nejstarším hradním palácem. V severní věži, která bývala až do úrovně 
patra plná, se nacházel vstup do jádra; byl přístupný po mostě přes druhý příkop z 
opevněného předmostí. V patře severní věže asi bývala kaple, o čemž svědčí 
dodnes patrný zaklenutý prostor nad průjezdem. Na věži lze dodnes spatřit 
krakorce, jenž kdysi nesly cihlový arkýř, ne nepodobný těm, které byly použity na 
Pernštejně. Na západě stojí podsklepený, původně minimálně dvoupatrový palác s 
valeně zaklenutými klenbami; do jádra byl vložen dodatečně - velmi 
pravděpodobně za markraběte Jana Jindřicha, aby nahradil starší dřevěné stavení. 
Architektonické články jádra byly zhotoveny z bílého nedvědického mramoru. 
 
 

 

Zubštejn - celkový půdorysný plán 
1 - jádro, 2 - 2. předmostí, 3 - 1. předmostí, 4 - šíjové příkopy; 5 - předhradí, 6 - 
bašta u vstupní brány, 7 - západní předhradí se studnou, 8 - místa pozdně gotických 
zemních bašt  
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Na konzervaci Zubštejna půjdou miliony 
       Zřícenina mimořádně rozlehlého hradu Zubštejna, která se v současnosti 
nachází ve velmi špatném stavu, se dočká konzervace. Majiteli hradu, městu 
Bystřici nad Pernštejnem, se  podařilo získat 13 milionů a 400 tisíc korun na 
úpravu zříceniny hradu Zubštejna. Fotogenická ruina, která je středem zájmu 
obdivovatelů, avšak je do ní přístup pouze na vlastní nebezpečí, se tak po letech 
snah dočká statického zajištění. „Dvakrát jsme žádali o takzvané norské peníze a 
neuspěli jsme. Teď se nám podařilo získat podporu z evropských fondů – úpravu 
jsme nasměrovali ke zvýšení turistického ruchu,“ informoval bystřický 
místostarosta Josef Vojta. Díky „zaškatulkování“ do turistického ruchu Bystřičtí 
konečně získají potřebné peníze na opravu zříceniny. A když ruch, tak i nové věci 
k vidění. Návštěvníci se tak mohou těšit nejenom na zpevněnou ruinu, ale také na 
středověkou bojovou techniku. U hradu totiž budou nainstalovány dřevěné praky, z 
nichž největší bude měřit sedm metrů, katapult či devět metrů vysoká dřevěná 
obléhací věž. „Ne, nebudou funkční, mají za úkol turistům přiblížit, jak takové věci 
vůbec vypadaly,“ připomněl místostarosta. Celková vynaložená částka bude činit 
14,5 mil. Kč, z čehož 13,4 mil. Kč poskytnou evropské fondy a 1,1 mil. Kč město 
ze svého rozpočtu. Stavba začala v březnu letošního roku a ukončena by měla být v 
listopadu 2011.  
 Aktuální stav obnovy k 31. 8. letošního roku byl na stránkách města Bystřice 
popsán takto: „V severní části zříceniny je budován obklad stěny z kamene na 
vápennou maltu, který má zakrýt betonovou plombu. Plomba byla vystavěna v 90. 
letech a jejím úkolem bylo zajistit statiku hradu.  Zejména v jižní straně hradu byly 
částečně odstraněny náletové dřeviny. Na konci měsíce srpna dochází k postupné 
instalaci obléhacích strojů (dva historické praky a obléhací věž) v jihovýchodní 
části dolní ohrady jádra hradu. Instalace by měla být ukončena do konce října.“ 
 
Zdroje: www.denik.cz, www.castles.cz, www.bystricenp.cz 
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Rudolf  Khol : Nejohroženější památky Česka 
 
     Začátkem roku se v tisku objevil článek, který si s těžkým srdcem přečetl každý 
člověk, který se zajímá o náš památkový fond. Stovkám památek, ať už jde o 
kostely, hrady, zámky, význačné budovy) hrozí devastace a zánik. 
     Nejvíce ohrožených památek je podle statistik Národního památkového ústavu 
na severu Čech. Proč je na tom tento region nejhůře? Podle památkářů je na vině 
poválečný odsun německého obyvatelstva ze Sudet a rozsáhlá těžba hnědého uhlí. 
O zbytek se postaral nezájem nových vlastníků, nedostatek peněžních prostředků, 
laxnost úředníků a také třeba snaha získat pozemek pro komerční objekt. „Je 
patrný rozdíl mezi oblastmi, kde došlo k poválečnému osídlování, a oblastmi, kde je 
trvalé osídlení. Velmi špatný je proto stav objektů například v příhraničních 
oblastech, a to zejména v  případě sakrálních památek. Přístup měst je různý. Je 
pravda, že města se snaží stav památek udržovat, mají ale omezené finanční 
kapacity,“ říká  Jiří Křížek z  Národního památkového ústavu.  
     Některé stavby již zcela zanikly. Redakce Deníku se proto rozhodla udělit 
Zvláštní cenu za totální likvidaci, která míří do Přerova. Zde se v roce 2007 
nepodařilo zachránit chráněnou památku, dům Komuna. Architektonicky zajímavé 
dílo nahradila plechová stavba marketu Tesco.  
     Naděje na změnu vzbuzuje nová úprava památkového zákona, kterou by letos 
mohl schvalovat parlament. Nesporným kladem novely je například zpřísnění 
pokut pro majitele památek. Podle odborníků je ale připravená novela v řadě bodů 
nepřijatelná. O budoucnosti památek mají totiž podle návrhu rozhodovat sami 
úředníci. „Znamená to konec profesionálního dohledu nad památkami,“  varuje Jiří 
Štulc, prezident českého komitétu Mezinárodní rady památek a sídel při UNESCO.  
     Deník vybral deset nejohroženějších památek Česka. Patří mezi ně: 
 
Zámek Jezeří – barokní zámek v severních Čechách byl roku 1950 dán 
rozhodnutím vlády k dispozici ministerstvu obrany. „Převzetí“ se uskutečnilo bez 
uvědomění Národní kulturní komise a Státní památkové správy, způsobem, který 
zcela odporoval představám zmíněných institucí. Stočlenná posádka jednoduše 
zámek obsadila, pozůstalý inventář naházela do kaple a celý zámek po svém 
vybílila ve skutečnosti i obrazně. Interiéry byly znehodnoceny, řada místností 
v zámku účelově upravena a zbylý mobiliář rozkraden nebo zničen. 
V následujících letech devastace pokračovala, památka byla ještě v polovině 80. let 
z důvodu prioritní těžby uhlí určena k likvidaci. V letech 1988 – 1991 začala 
rozsáhlá rekonstrukce. V roce 1991 byl zámek v restituci vrácen rodu Lobkowitzů. 
Ukázalo se však, že obnova silně devastované kulturní památky je nad jejich síly 
i finanční možnosti. Řešení nastalé situace jistě ocení až historie. V roce 
1996 daroval pan Martin Lobkowicz zámek Jezeří státu. Dle kastelánky zámku 
Hany Krejčové by bylo potřeba na  rekonstrukci celého objektu asi 500 miliónů 
korun. Z provozních peněz se opravuje část fasády, několik miliónů korun na 
opravu jde z fondu záchrany. Současným tempem se to ale bude dělat desítky let….  
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Panský hostinec a dvůr v Babiččině údolí – jedno z turisticky nejatraktivnějších 
míst Náchodska, návštěvníci však musejí procházet kolem zchátralých 
hospodářských budov. V 90. letech minulého století je měla v soukromém 
vlastnictví firma Podzámčí, která je málem přivedla pod lžíce buldozeru. Stát 
objekty v roce 2004 vykoupil od likvidátora této firmy za 15 milionů korun. 
Rekonstrukce vyžaduje asi tři čtvrtě miliardy korun… 
 
Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích – kostel ze 13. století leží v Ústeckém 
kraji. Jeho věž byla v tak havarijním stavu, že se v červenci roku 2008 zřítila. 
Týden před plánovaným zahájením prací na jejím zpevnění. Celkové škody si 
odborníci vzhledem k historické hodnotě kostela zatím netroufají odhadnout. Jen 
zničené varhany mají hodnotu více než milion korun. Na stejnou částku se odhadují 
i zničené hodiny. 
    
Barokní sýpka v Břešťanech na Kladensku – Prodej do soukromých rukou 
v roce 2005 odstartoval rozsáhlou devastaci památky. Nový majitel již pár dnů po 
převodu začal demontovat vzácné trámoví krovů, přestože se tomu pokoušeli 
zabránit památkáři, slánský odbor kultury i stavební úřad obce Zlonice. Odhadem 
zmizelo dřevo v hodnotě 13 milionů korun. Kvůli dluhům dalšího majitele byla 
sýpka nabízena exekučním úřadem k prodeji za pouhých 15 tisíc korun.  
 
Zámeček v Ropici – přes 40 let chátrající památku roku 1996 získaly jako náhradu 
v restituci dvě majitelky a objekt se dále měnil v ruinu. V roce 2007 nemovitost 
koupila firma Exakta Management s tím, že jej zrekonstruuje na luxusní hotel. 
Ovšem objekt nadále chátrá, hrozí zřícením a ohrožuje životy lidí. Město Třinec 
proto muselo vyčlenit z rozpočtu 322 tisíc korun na zabezpečovací práce. 
  
Zámek v Nemyšli – Do roku 1993 byl v zámku nedaleko Tábora dětský domov. 
Pak ho v restituci získal zpět původní majitel. Ten však žije v Argentině a o objekt 
se nestará.  
 
Zámek v Brankách na Vsetínsku – postavený začátkem 18. století v barokním 
stylu. V zámku se nacházela dětská léčebna. Kvůli nedostatku financí na údržbu 
dnes objekt nekontrolovaně chátrá. Nutná investice se odhaduje na 40-50 milionů. 
 
Paláce v Praze 1 - paláce Hrobčických  a Wimmerův, pocházející ze 13. století, se 
nacházejí v Rytířské ulici v Praze. Jsou zapsány na seznamu kulturních památek 
UNESCO. Od roku 1992 v nich sídlí italské společnosti T.V.B. a C.V.T.B. Roku 
2004 tu začaly nepovolené stavební práce. Památky byly znehodnoceny a nevratně 
poškozeny. Byly zbourány vnitřní dělící zdi, otlučeny historické omítky, rozebrány 
stropy. Bez řádného archeologického průzkumu byly vykopány a odvezeny zásypy 
kleneb renesančních a gotických sklepů v obou domech. Dále bylo zbouráno 
dvorní křídlo ze 30. let 20. století v paláci Hrobčických, v prvním patře 
Wimmerova paláce byly těžce poškozeny pozdně barokní interiéry atd. Kvůli 
poškození těchto památek podal na vlastníka trestní oznámení magistrát města, 
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NPÚ a Klub Za starou Prahu. Po třech letech (v roce 2008) městský soud dospěl 
k závěru, že poškození těchto dvou domů v Rytířské ulici bylo trestným činem 
zneužívání osobního vlastnictví. Vyměřil vlastníkům nemovitostí peněžitý trest ve 
výši 900 tisíc korun. Jednatel italských firem Cesare Bellithi už sankci zaplatil. 
Podle památkářů jde vůbec o první takový trest za znehodnocení chráněného 
objektu, vzniklá škoda se však nahradit penězi nedá… 
 
Areál kostela Sv. Máří Magdalény v Liberci – unikátní stavba v novobarokním 
stylu se secesními prvky, ke které náleží i kapuciánský klášter. Byl postaven 
v letech 1908–1911 stavitelem A. Hübnerem podle projektu architektů Maxe 
Kühna a Heinricha Fanty. Po roce 1948 objekt postupně sloužil jako sklad knih a 
nábytku, poté jako depozitář. V areálu kláštera řadu let funguje Domov pro matky 
s dětmi v tísni. Zařízení provozuje Charita Česká republika, která si objekt 
bývalého kláštera od římskokatolické církve pronajímá. Kostel církev prodala 
společnosti Iberus, jejímž jednatelem je bývalý liberecký zastupitel za ODS Jiří 
Zeronik. 
 
Zámek v Brtnici , rozsáhlý areál, ojedinělá symbióza zámeckých budov a opevnění 
gotického hradu, který zámku vývojově předcházel. Devastace památky začala 
v roce 1946, kdy byl zámek vyvlastněn rodu Octaviano Collalto et San Salvatore. 
Chátrá více než 60 let, jeho stav je kritický. Zámek není prakticky vůbec udržován, 
což je na první pohled patrné nejen podle omítky, ale dokonce i místy zřícených 
částí arkád na třetím nádvoří. Stav interiérů je rovněž neuspokojivý. Nelze než 
konstatovat, že pro zachování této cenné památky bude provedení komplexní 
rekonstrukce nezbytností. V roce 1993 byl objekt jako dar převeden na nadaci 
Svébyt. V následujících letech probíhaly soudní spory, týkající se vlastnictví 
objektu. Záměrem nadace je revitalizace zámeckého areálu. Způsob jeho využití 
bude vybrán v závislosti na metodě financování rekonstrukce.  
 
Zdroje : Hradecký deník 24.1. 2009, www.zamek-jezeri.cz, 
www.nachodsky.denik.cz, www.ceskenoviny.cz, www.kladensky.denik.cz,               
www.ct24.cz, www.zastarouprahu.cz, www.castles.cz, www.nasliberec.cz 
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MALÝ TEST ZE ZNALOSTÍ PAMÁTKOVÉ PÉ ČE - odpovědi 

(správné odpovědi jsou označeny tučným písmem) 

 
 
1. Jak definovat pojem památka? Jsou to: 
a) Movité a nemovité věci, případně jejich soubory, dokazující historický vývoj 
společnosti od nestarších dob do současnosti, které jsou nositelem revolučních, 
historických, uměleckých, vědeckých nebo technických hodnot. 
b) Movité a nemovité věci, případně jejich soubory, které mají vztah k významným 
osobnostem nebo historickým událostem 
c) Movité a nemovité věci, případně jejich soubory, vykazující umělecké, řemeslné, 
historické hodnoty, které jsou starší 150 let. 
 
2. Co je to Národní památkový ústav?  
a) odborná organizace, pověřená výkonem státní památkové péče 
b) odborná organizace státní památkové péče, pověřená výkonem a koordinací 
odborné činnosti v oboru 
c) organizace pověřená správou památkových objektů ve vlastnictví státu 
 
3. Jaká je struktura Národního památkového ústavu (NPÚ)? 
NPÚ je celorepubliková odborná organizace. Kromě ústředního pracoviště, sídlícího 
v Praze, je v každém kraji zřízeno územní odborné pracoviště, zajišťující agendu na 
dotčeném území, současně spravuje památkové objekty, nacházející se na jeho 
území. 
 
4. Jak se předmět stane památkou? Kdo může navrhnout, kdo rozhodne?  
Movitý nebo nemovitý předmět prohlašuje za kulturní památku Ministerstvo 
kultury. P řed prohlášením si vyžádá vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností. Návrh na zápis do Ústředního seznamu kulturních 
památek může podat každý občan.  
 
5. Kde mohu nahlédnout do Ústředního seznamu kulturních památek? 
a) na internetu 
b) na krajském nebo městském úřadě s rozšířenou působností 
c) na pracovišti Národního památkového ústavu 
Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České 
republiky, který vede Národní památkový ústav. Výpisy z tohoto seznamu vedou i 
pověřené úřady, případně krajský úřad. 
 
6. Co je to rejstříkové číslo? 
Rejstříkové číslo označuje kulturní památku. Každý p ředmět či nemovitost, 
případně jejich soubor, prohlášený za památku je tímto číslem identifikován v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 
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7. Může vlastník nemovité kulturní památky památku rekonstruovat či přestavovat? 
Ano, může, ale před zahájením stavby musí požádat o závazné stanovisko příslušný 
orgán státní památkové péče (na pověřeném městském úřadu). To si před vydáním 
rozhodnutí vyžádá stanovisko odborné organizace (tj. Národního památkového 
ústavu). 
 
8. Vysvětlete pojmy: purismus x konzervační metoda  
 
Purismus - pojmenování odvozené z latinského slova purus - čistý, usiloval o vrácení 
stavební památky do "čisté, původní" podoby. A to nejen odstraňováním všech 
mladších, třebaže cenných doplňků, ale i domýšlením řady detailů, tvarů střech 
apod. Příkladem je hrad Karlštejn. Kde se původní vzhled nedal zjistit, architekti si 
jej prostě domysleli. 
Konzervační metoda - V reakci na předchozí purismus, tedy očisťování od 
pozdějších doplňků a úprav, je jejím východiskem uchování současného stavu 
objektu, včetně všech změn a stop přirozeného chátrání. Důraz na vědecký výzkum 
památek a jejich odbornou dokumentaci vysloužil metodě i pojmenování metoda 
analytická. 
 
9. Jakým způsobem můžeme památkově chránit plošná území? 
Formou vyhlášení památkové rezervace (městské, vesnické, archeologické) nebo 
památkové zóny (městská, vesnická, krajinná). 
 
10. Jaký umělecký sloh či umělecké slohy lze spatřit v architektuře na následující 
fotografii? 

 
 
 
     

                    
 
 
 
 

Kostel sv. Petra a Pavla, 
Načeradec, Středočeský 

kraj 
 
 
 
 
 

Na fotografii jsou zachyceny stavby se stavebními prvky románskými (věž kostela), 
gotickými (kostel) a barokními (fara).  
Současné „umění“ zastupují sběrné nádoby na separovaný odpad :-) 
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