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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD 
 
 

  
 Milí členové a příznivci, 
 
      
 dostáváte poslední letošní číslo našeho informačního bulletinu. Jsme na 
konci roku, ve kterém jsme si připomenuli dvacáté výročí založení našeho 
občanského sdružení. Byl to rok mnoha akcí, které jsme v rámci výročí 
zorganizovali. Připomenu alespoň některé. Vydání Sborníku 20 let Společnosti 
ochránců památek a vydání výroční turistické známky, výroční sněm, 
zorganizování a realizace oslav 900 let kostela sv. Václava na Chloumku (obec 
Habřina), Slavnosti Matouše z Frymburka v rámci Dnů evropského dědictví, IV. 
ročník konference Kulturní dědictví v současnosti, tentokrát o úloze neziskových 
organizací v oblasti ochrany našeho kulturního dědictví, realizace první etapy 
projektu Zaniklé kostely a kláštery v Hradci Králové.  
 Ve výčtu bych mohl ještě pokračovat, ale o těchto akcích jste si mohli přečíst 
v našich Zpravodajích a úplný výčet bude obsahovat výroční zpráva, kterou 
přednesu na březnovém sněmu. Na tomto místě je třeba připomenout, že by se tyto 
akce nemohly uskutečnit bez práce některých našich členů, kteří bez nároků na 
odměnu pracovali při jejich organizaci. Získáním několika nových členů střední 
generace došlo nejen ke zvýšení počtu členů Společnosti (je nás již 110), ale 
zejména ke zvýšené aktivitě našeho občanského sdružení.  
 Získali jsme také v letošním roce několik grantů, jejichž finanční částka 
přesáhla 200 tisíc Kč. Kdo někdy zpracovával a vyúčtovával grant, ví, kolik to 
obnáší práce a zabere času. Jsem rád, že se v našem sdružení vytvořila skupina 
členů, která tyto náročné úkoly zajišťuje. To mne vede k přesvědčení, že po mém 
odstoupení z funkce předsedy na březnovém sněmu se na chodu sdružení nic 
nezmění a že pod novým vedením bude práce pokračovat ve stejné intenzitě, snad i 
větší.  
 Jsme v období adventu, což je doba očekávání jednoho z nejkrásnějších 
svátků v roce. Přes pronikání tradic, které nám nejsou vlastní (Santa Klaus), česká 
tradice Vánoc stále přežívá a věřím, že i přežije. Chci vám všem popřát hezké 
prožití nadcházejících svátečních dnů. V novém roce pak hodně pohody, štěstí 
zdraví a elánu. Budu se těšit na osobní setkání s vámi, kteří se zúčastníte našeho 
březnového sněmu. 
 
                                                                                         Jiří Němeček - předseda  
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:        
 
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ. Jako tradičně se prosincová, tedy předvánoční 
schůzka Společnosti uskuteční ve svátečním duchu. Všichni jste srdečně zváni 
v úterý 7. prosince od 17 hodin do salonku restarace Defakto (v prvním patře). 
Restaurace se nachází na Velkém náměstí, vedle katedrály (průchod z Velkého 
náměstí směrem ke krajskému úřadu).  
 
ADVENTNÍ VÝLET. Další p ředvánoční tradicí naší Společnosti je pořádání 
výletu během některého z adventních víkendů. Tentokrát se uskuteční v neděli 
12. prosince. Konkrétní cíl a čas odjezdu bude dohodnut na prosincové schůzi 
výboru. Předběžně je naplánována výprava do Jičína - zejména na prohlídku 
tamního muzea a zrekonstruované synagogy, o níž pečuje občanské sdružení 
Baševi. Přesný program bude zveřejněn ve středu 8. prosince na webu 
Společnosti (www.sopvc.cz). 
 
OPRAVA: V minulém čísle Zpravodaje si zařádil šotek :-) a v textu došlo ke 
dvěma chybám, které bychom nyní rádi uvedli na pravou míru. V kapitole 
Dokumenty byl zmíněn spor o odbíjení věžních hodin na Bílé věži v Hradci 
Králové. Tento spor se rozhořel samozřejmě na jaře 2010, ne 2011, jak bylo mylně 
uvedeno. V drobných zprávách v kapitole Informace z výboru Společnosti byla 
chybně uvedena částka, kterou jsme získali na pořádání Slavností Matouše z 
Frymburka. Kulturní a sportovní nadace města Náchoda nám poskytla celkem 6 
tisíc korun. 
 
VÁNOČNÍ TĚŠENÍ NA ŠRÁMKOV Ě STATKU. Po loňské premiéře se i 
v letošním roce uskuteční v sobotu 11. prosince mezi 10. a 16. hodinou na 
Šrámkově statku v Pileticích předvánoční program Vánoční těšení aneb Malý 
advent. Stejně jako v minulém roce se na něm bude naše Společnost 
spolupodílet, když si pod patronát vzala uspořádání malé výstavy betlémů. Ty 
opět ze své sbírky zapůjčí Jiří Němeček. Hlavní pořadatelé z Hradecké 
kulturní a vzdělávací společnosti připravili pro návšt ěvníky ukázku „zimního“ 
provozu venkovského statku, včetně pečení chleba, připomenuta bude i jedna 
ze specialit Vánoc na Hradecku - pečení buchtiček máčených v sirobu. Již od 
10 hodin bude v areálu statku probíhat pestrý kulturní program: uvnit ř 
roubené chalupy předvedou členky Klubu lidové tvorby některé původní 
rukodělné techniky, jako je paličkování nebo drátování. V další z místností 
bude Jakub Sochor předvádět ukázky řezbářského umění. Odpolední čas 
zpříjemní děti z folklorního souboru Červánek zpěvem lidových písniček a 
zejména koled. 
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Robert Müller:  
Výprava za Willenbergerovou vedutou  

 
  
 V říjnu a v listopadu se nám podařilo v Praze při jednáních na pražském 
arcibiskupství projednat možnost zveřejnění Willenbergerovy veduty hradeckého 
Pražského Předměstí ze 17. století pro publikaci o bývalých sakrálních stavbách a 
také na naše připravované internetové stránky k tomuto tématu. 
  
 Veduta se dochovala pouze ve 
fragmentární podobě bez legendy. 
Proto patrně nebyla reprodukována 
ani v sérii Historický atlas měst 
České republiky (svazek věnovaný 
Hradci Králové vyšel roku 1998).  
O vedutu projevilo velký zájem i 
Muzeum východních Čech, a tak 
jsme se v říjnu vydali v trojici 
Němeček, Krejčík a Müller na 
audienci k arcibiskupu Dominiku 
Dukovi a sestře Dominice. První část 
jednání se věnovala představení 
textů k brožuře, kterou píše 
archeolog Radek Bláha, dále 
ukázkám kreseb bývalých sakrálních 
staveb výtvarníka Zdenka Bláhy, 
diskusi o podobě důstojných 
památníků na tato místa i plánované 
přestavbě Velkého náměstí a 
připravované naučné trase.  
V současné době se překládají texty do anglického jazyka a finalizuje grafická 
podoba brožury. Poslední sporné úkoly před předáním do tisku tvoří ověření popisů 
k legendě veduty. Za tímto účelem budeme spolupracovat s kolegyní ze Střední 
průmyslové školy stavební a v rámci přípravy cvičení pro budoucí výuku geodézie 
bude provedeno ověření popisů k legendě, včetně dalších míst, jako kopec 
Rožberk, bývalý dominikánský klášter, zbytky opevnění. To vše v rámci porovnání 
se starými i současnými mapami i aktualizací současného pohledu z místa, odkud 
byla veduta zachycena.  
 Ve čtvrtek 25. listopadu jsme se opět s dr. Němečkem vydali na návštěvu do 
Prahy a již druhý den se na nás usmálo štěstí a digitalizovanou vedutu máme k 
dispozici. Řada detailů, vzhledem k jejímu stáří i způsobu zacházení, není v 
ideálním stavu, ale z historického hlediska je to spíše výhodou. Bádání tak může 
začít s prvotním cílem doplnit popisy k vedutě a následně prověřit reálnost 
umístění staveb ztvárněných na vedutě. Další informace brzy na www.sopvc.cz. 

Arch. Krej čík, dr. Němeček a Ing. Müller na střeše 
arcibiskupského paláce. 
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Pavel Bareš: 
SLAVNOSTI MATOUŠE Z FRYMBURKA  

 
 
 Tak jako v loňském roce zorganizovala i letos, v sobotu 18. září, Společnost 
ochránců památek ve východních Čechách akci, při níž byl pro veřejnost 
mimořádně zpřístupněn hrad Frymburk. Stalo se tak u příležitosti celoevropských 
Dnů evropského dědictví. Oproti loňské, premiérové akci byl pro návštěvníky 
připraven kulturní program a další lákadla, včetně stánkového prodeje řemeslných 
výrobků a posilňujícího občerstvení. Dále byla pro zájemce v předsálí kina v 
Novém Hrádku instalována výstava o hradu Frymburk. Návštěvníci mohli 
zhlédnout fotografie a nerealizované plány konzervace hradu z různých období. 
Rovněž tak byly u této příležitosti představeny archeologické nálezy z 90. let 
minulého století, zapůjčené archeologem Mgr. Dragounem z Muzea Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou. U příležitosti Dnů evropského dědictví byl otevřen také 
barokní kostel sv. Petra a Pavla v Novém Hrádku. 
 
 Pro akce konané pod širým nebem je základem dobré počasí a ani letos jsme 
si nemuseli zoufat. Celkový dojem kazil pouze studený vítr. Bezpečnost 
návštěvníků pečlivě hlídal u vstupu do samotné hradní brány rytíř Herman von 
Salza se svým druhem ve zbrani, doplnil ho zdravotnický dozor, jenž byl výsadou 
Českého červeného kříže - místní skupiny Jaroměř. Slavnosti začaly úderem deváté 
hodiny, přímo v areálu hradu se během dne uskutečnilo několik komentovaných 
prohlídek. O historii hradu hovořil Mgr. Čížek. Stavební stránku této pozoruhodné 
fortifikační stavby přiblížil pracovník ú.o.p. NPÚ Josefov Ing. Slavík. Po 
vyslechnutí komentovaných prohlídek se návštěvníci přesouvali na nedaleké 
"šance", kde se uskutečnilo vystoupení šermířských skupin. Velký ohlas sklidilo 
první vystoupení dětské skupiny historického šermu (dále jen SHŠ) Tesák ze 
Všestar pod vedením člena naší Společnosti Dana Richtera. Po nich následovala 
část SHŠ Brakýři. Byť v malém počtu čtyř šermířů, přesto divákům předvedli 
plnohodnotnou ukázku historického šermu, která však trochu trpěla tím, že byla 
narychlo secvičena těsně před konáním samotné akce.  
 
   Po celý den návštěvníci pilně využívali nabídku stánkového prodeje, který 
obnášel medovou cukrárnu včetně oblíbené medovinky a medové limonády, 
prodávaly se také kovové šperky, pletené a háčkované textilie, velký zájem panoval 
také u ukázek uměleckého kováře mistra Klose z Libníkovic. Nechyběla ani místní 
keramika rodiny Tymelových, kteří u této příležitosti vykroužily malou sérii 
hrníčků se siluetou hradu Frymburk či s odvěkým obyvatelem a patronem hradu, 
skřítkem Frymbulínem. Samozřejmě nechyběl stánek naší Společnosti s 
publikacemi a propagačními materiály, včetně nových výtisků brožury o hradu a 
pohlednic. V předhradí, na dvoře bývalé hájenky, byla instalována expozice 
militárií a historické vojenské zdravotnické techniky našich kamarádů z Klubu 
vojenské historie Brendy. Pro účinkující byl navíc připraven, právě díky členům 
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KVH Brendy, vojenský guláš uvařený ve zrekonstruované polní kuchyni.  
 
 Prohlídka hradního areálu byla možná i v neděli, ovšem bez výše popsaných 
doprovodných akcí. Během celého víkendu si na slavnost, pojmenovanou po 
prvním známém držiteli hradu Frymburk, našlo cestu cca 350 osob, což je oproti 
loňskému roku menší pokles, zvláště když uvážíme, že zpřístupnění hradu bylo v 
minulém roce bez doprovodných akcí. Přitom propagace akce byla pojata velmi 
široce. Ať to bylo dostatečně avizováno na našem spolkovém webu či jiných (ať 
historických s tématikou památek, tak turistických či šermířských a dalších), nebo 
v tisku (MF Dnes, Náchodský deník) či přímo v terénu (Nový Hrádek a okolí, 
Náchod, Nové Město nad Metují, Hradec Králové a další). Nutné je také zmínit, že 
celá akce v rozsahu výše uvedeném se neobešla bez finanční injekce, kterou 
představoval příspěvek Kulturní a sportovní nadace města Náchoda ve výši 6.000 
Kč. Ostatní náklady nesla na bedrech naše Společnost. V celkovém náhledu tedy 
můžeme hodnotit tuto akci pozitivně, především z hlediska spokojenosti 
návštěvníků. 
 
 V době konání akce byl hrad stále ještě majetkem rodu Bartoňů z Dobenína, 
což dnes již neplatí. Nový majitel p. Kahoun byl s celou rodinou na Slavnostech 
Matouše z Frymburka přítomen a akci hodnotil v příznivém světle. Shoda panovala 
i při neformálním posezení s novým majitelem, na kterém se hovořilo o tom, co by 
se mělo s hradním areálem do budoucna dít. Jednotlivé věci se již budou řešit 
individuálně a postupně konkretizovat, ale situace bude pro naši Společnost jiná 
než doposud. Nový majitel má o objekt hradu a předhradí zájem, na rozdíl od 
původního vlastníka nebude zatížen starostmi o další památkové objekty. A tím byl 
vlastně, i když jen částečně, splněn jeden ze základních cílů, který jsme si na 
začátku cesty za záchranou hradu Frymburk vytkli, tzn. tento zapomenutý objekt 
zviditelnit a nasměrovat na cestu, která povede k odvrácení nevratného zániku a v 
budoucnu po nutné kompletní konzervaci i úplnému zpřístupnění. 
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Ludmila Žlábková: 
900 let od založení kostela sv. Václava 

na Chloumku u Habřiny 
 
 
 Jednou z „vlajkových“ akcí oslav 20. výročí existence naší Společnosti 
byla oslava 900 let od pomyslného založení kostela svatého Václava na 
Chloumku u Habřiny. Uskutečnila se na svátek patrona kostela v úterý 28. 
září, a navzdory nepříznivému počasí se vydařila. 
  
Do přípravy a 
realizace projektu 
bylo zapojeno asi 
10 členů 
Společnosti 
ochránců památek, 
hlavním hybatelem 
programu byl Ing. 
Josef Havrda. 
Společně se nejen 
zajišťovalo setkání 
na Chloumku, ale 
také se chystaly 
materiály pro 
výstavku fotografií 
a dokumentů, bylo 
nutné zajistit výrobu konstrukcí informačních tabulí, návrh a výrobu vlastních 
informačních tabulí, a to jak u kostela sv. Václava, tak i u barokního mostku přes 
říčku Hustířanku. S Klubem českých turistů bylo dojednáno osazení směrových 
tabulí na odbočkách ze stávajících cyklotras k baroknímu mostku, včetně fyzického 
provedení. 
Přípravy a vlastní realizace části projektu se aktivně účastnil Mgr. Vlastimil Kovář, 
který seřídil a provedl drobné opravy varhan a osobně na ně zahrál. Zpěvem ho 
doprovázela sopranistka Nikola Chreňová a Karel Vik, bas a hra na flétny. Byly 
uvedeny staré barokní písně, duchovní i světské, v historicky poučené interpretaci 
od autorů Václava Karla Holana Rovenského a Adama Václava Michny 
z Otradovic. Závěr setkání patřil smíšenému sboru Komorního pěveckého sdružení 
Cantus z Jaroměře pod vedením Pavla Smékala. Jedenáctičlenný sbor zazpíval 
duchovní písně, spirituály a úpravy písní Zdeňka Lukáše, Miroslava Reichla a 
Jaroslava Ježka.  
Tato hudební vystoupení následovala po mši svaté a krátké přednášce o historii a 
stavebním vývoji kostela, které si pro zájemce připravili PhDr. Jiří Němeček a 
PhDr. Ludmila Žlábková. V kostele byla též výstavka medailí s církevní tématikou 
a pamětních svatých obrázků. V domku hrobníka výstavka fotografií a dokumentů 

Kostel svatého Václava na Chlumku, obec Habřina 
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z oprav obou památek, dále informace o obci Habřina a po celou dobu zde byl 
zajištěn prodej publikací, vydaných naší společností. 
Je třeba i zmínit loutkařský soubor BOĎI Jaroměř, který vyplňoval přestávky mezi 
jednotlivými částmi setkání. Svými pohádkami pobavil nejen přítomné malé děti, 
ale i jejich dospělý doprovod. 
Setkání předcházelo vydání výroční pamětní turistické známky. 
  
 
„V minulých letech jsme iniciovali záchranu kostela sv. Václava na Chloumku v 
katastru obce Habřina na Královéhradecku. Kostel, zapsaný v seznamu kulturních 
památek, měl silně narušenou statiku, také střechy byly ve špatném stavu. Během 
posledních cca 8 let jsme ve spolupráci s majitelem objektu, kterým je církev, 
postupně vypracovali několik žádostí o granty, na základě kterých byl kostel 
staticky zajištěn a opraveny střechy kostela i zvonice. 

Stejným způsobem jsme postupovali i u kamenného barokního mostku přes potok 
Hustířanka, rovněž v katastru obce Habřina, který byl natolik poškozen, že byla 
připravena jeho demolice. Naším úsilím byl prohlášen památkou a byl obnoven do 
původního stavu. 

Na obou památkách jsme se účastnili též brigádnickou bezplatnou výpomocí při 
některých pracích, např. položení dešťové kanalizace u kostela, zajišťovali jsme i 
technický dozor,“ přiblížil důvody uspořádání oslavy na Chloumku její iniciátor 
Ing. Josef Havrda, člen Společnosti ochránců památek ve východních Čechách.  

 

 
 
 
 

Finančně akci podpořil Grant ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu 
regionů prostřednictvím Nadace VIA, Mikroregion Hustířanka a Společnost 

ochránců památek ve východních Čechách. 
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:                                        
 
KRESBY PAMÁTEK.  Na adresu Společnosti přišla nabídka na předplatné 
publikací podrobně kresebně mapujících památkově zajímavá místa Čech. Jak 
uvádí Lukáš Martinka ze společnosti vydávající tyto publikace, knížky jsou 
vyčerpávajícím klíčem k poznání historické zástavby jednotlivých měst a obcí. 
Každá obsahuje stručnou památkově-historickou charakteristiku místa a množství 
perokreseb jednotlivých staveb. „Zajímají-li Vás památky, máte jedinečnou 
příležitost poznat každý měsíc dvě zajímavé lokality, jejichž seznam najdete na 
našem webu spolu s ukázkami a bližšími informacemi o naší činnosti. Cena 
předplatného na rok 2011 je 2600 Kč a 1300 na půl roku. Každý z předplatitelů si 
navíc může objednat kteroukoliv z našich publikací za zlevněnou cenu 100 Kč + 
poštovné,“ uvedl Martinka s tím, že předplatné lze zrušit ještě po obdržení první 
zásilky a zbytek peněz Vám bude vrácen. Více na www.kresbypamatek.cz 
 
MILIONOVÝ DÁREK PRO HRAD SVOJANOV.  Město Polička bude 
realizovat díky evropským dotacím další významný projekt. Starosta města 
Jaroslav Martinů obdržel zprávu o schválení projektu „Revitalizace hradu Svojanov 
pro zvýšení cestovního ruchu v regionu“. Projekt je vedený v Regionální 
operačním programu NUTS II Severovýchod a bude realizován v letech 2011 – 
2012. Výše dotace je cca 30 milionů korun, město Polička se bude podílet částkou 
cca 5 milionů korun.  
Co konkrétně hrad v nejbližším období díky dotaci čeká? Rozšíření stávajících 
prohlídkových tras prostřednictvím revitalizace nejvýznamnějších objektů hradu 
Svojanova (Dům zbrojnošů a hradní palác), obnova vnějších hradeb a vybudování 
nové venkovní prohlídkové trasy kolem hradebního obvodu s vyhlídkou a altánem, 
vybavení interiéru Domu zbrojnošů novými expozicemi, které představí 
historickou zbroj. Expozice by měly být interaktivní, tudíž atraktivní a zábavné pro 
návštěvníky. Součástí projektu jsou i významné marketingové a propagační 
aktivity. 
 
SVĚTLO V JI ČÍNSKÉM MUZEU. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
zahájilo počátkem adventu výstavu Pochváleno budiž světlo. Expozice, která bude 
otevřena do 16. ledna, přibližuje nejrůznější druhy osvětlení od svíček až po lampy. 
Představí rozmanitost historických svítidel v tradičním venkovském, městském či 
církevním prostředí, připomene také významné životní události, které doprovází 
světlo v symbolické rovině, například svíčka při křtu. Výstava návštěvníky také 
seznámí s historii svíčkařství, voskařství a lampářství.  
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Robert Müller: 
Odstranění havarijního stavu hostince U Karla IV. v Záměli 

před dokončením  
 
 

 I na podzim pokračují práce na rekonstrukci roubeného hostince U Karla IV. 
v Záměli. V závěru října a 
listopadu finišovaly 
poslední úpravy podle 
schváleného projektu, 
finančně podpořeného 
Královéhradeckým 
krajem.  
 Konkrétně byla 
vybudována nová opěrná 
zeď, situovaná v 
původním členění 
objektu, byly strženy 
vnitřní příčky v hostinci a nevzhledná přístavba narušující funkčnost hlavní brány. 
Dokončují se práce na zabezpečení stropní klenby v chlévě, jsou usazena táhla 

zamezující dalšímu rozevření 
opěrných zdí. Nově je osazena 
brána, takže je skoro po sto letech 
opět plně funkční, byly přivezeny 
došky a bude provedena jejich 
instalace.  
 Současně probíhá finalizace 
projektové dokumentace pro 
stavební řízení na rekonstrukci 
objektu za účelem vybudování 
skanzenu. Rádi bychom vše stihli 
co nejdříve projednat tak, abychom 

již v příštím roce mohli podávat etapovitě žádosti o granty na obnovu areálu. Jak se 
říká „štěstí přeje připraveným“, a tak za tímto účelem probíhají jednání se 
stavebním úřadem ve Vamberku, NPÚ v Josefově i se zástupci orgánů státní 
památkové péče v Rychnově nad Kněžnou.  
 Rád bych se také zmínil, co nás čeká v letošním i příštím roce zajímavého. 
Dne 1. prosince bychom měli být přítomni vyhlášení výsledků grantového řízení 
společnosti T-Mobile a Nadace VIA. Z pohledu záchrany objektu jsme předložili 
záměr na zkrášlení veřejného obecního prostoru předzahrádky vedle hlavní 
rekonstruované brány, doplněný o vybudování naučné planetární trasy Záměl - 
Potštejn - Vamberk. Dalším želízkem v ohni je projekt podporující pořádání našich 
volnočasových aktivit pro veřejnost. Reportáž o této akci i bližší informace o těchto 
záměrech Vám přiblížíme v dalším čísle Zpravodaje. 
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Na obnovu památek p ůjde p říští rok více pen ěz 
 
 Praha, 4. října 2010 – Investice státu do záchrany a obnovy kulturních 
památek v příštím roce nepoleví. Za velmi pozitivní označil tuto zprávu předseda 
Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák při svém setkání s ministrem kultury Jiřím 
Besserem dne 4. října 2010, které bezprostředně navazovalo na jednání zástupců 
Svazu s vládou ČR.  
 Programy na záchranu a obnovu kulturních památek byly letos kráceny o 15 
procent. Příští rok je ale dostanou zpět, potvrdil ministr kultury Besser. „Reálně se 
tedy příjmy v těchto programech v roce 2011 zvednou oproti roku 2010 o 15 %. Na 
živou kulturu se letos plánované peníze podařilo sehnat, je tedy spravedlivé, 
abychom to památkám, které se musely uskrovnit, vynahradili,“ upřesnil Jiří 
Besser.  
 V souvislosti s financováním kulturních památek hovořil předseda Svazu s 
ministrem kultury také o přípravě nového zákona o památkové péči. „Podle 
starostů by nový zákon měl stanovit jednodušší, transparentní a odborně 
garantovaný způsob ochrany památek,“ uvedl Oldřich Vlasák. Ministr Besser 
informoval předsedu Svazu o zřízení meziresortní pracovní komise ministerstva 
kultury a ministerstva pro místní rozvoj, která má zajistit soulad zákona o 
památkové péči se stavebním zákonem, přičemž zohlednit bude třeba i 
archeologické aspekty. Podle slov ministra Bessera by pracovní tým měl být 
rozšířen rovněž o zástupce Svazu, jelikož pohled samosprávy považuje v tomto 
případě za nezastupitelný. Návrh by měl být k veřejné diskusi předložen na jaře 
roku 2013. 
 Na programu společného jednání měli ale oba pánové celou řadu dalších 
témat, hovořilo se např. o církevních restitucích. Vyřešení otázky vyrovnání mezi 
státem a církvemi je klíčové i pro města a obce, které mají na svém území rozsáhlé 
majetky a pozemky. Nemohou s nimi disponovat, a brání jim tak ve svém rozvoji. 
Církevní restituce jsou zařazeny do vládních priorit. Podle slov ministra Bessera je 
nyní k jejich vyřešení dobrá vůle i na straně církví. V současné době se analyzují 
již připravené materiály, první návrh by měl být předložen v roce 2011.  
Nezapadla ani otázka financování kulturních institucí. Zástupce Svazu i 
ministerstva se shodli na tom, že financování kulturních institucí musí být 
vícezdrojové. Ministr Besser upozornil, že stát bude přispívat ale pouze těm 
nejvýznamnějším.  Předseda Svazu Oldřich Vlasák závěrem poděkoval za vstřícný 
přístup ministerstva k problematice samosprávy a ocenil znalosti Jiřího Bessera, 
který v sobě nezapře bývalého komunálního politika.   
 
 
 
 
 
 
 



12 

Průvodce po litomyšlském hřbitově 
 
 Město Litomyšl připravilo ve spolupráci se Státním okresním archivem 
Svitavy se sídlem v Litomyšli k vydání drobnou publikaci Oldřicha Pakosty 
nazvanou Litomyšlský hřbitov u kostela svaté Anny. Hroby významných osobností a 
náhrobky umělecké hodnoty. Uvedená knížka charakteru průvodce, která vychází 
v nákladu 500 výtisků a je opatřena osobním rejstříkem a také anglickým a 
německým resumé, by měla být dostupná zájemcům během měsíce listopadu. Její 
úvodní část je věnována dějinám pohřbívání obecně, historii hřbitovů v prostorách 
lokality Litomyšl a pohřbívání na nich. Ve vlastním přehledu jsou fotograficky a 
textově prezentovány některé hroby významných osobností a náhrobky umělecké 
hodnoty, jež jsou v majetku, resp. péči města, a dále hroby a náhrobky mimo tuto 
skupinu funerálních památek, které jsou v držení fyzických osob; v těchto 
případech tak bylo učiněno vždy se souhlasem pozůstalých. Do přehledu nebyly 
zahrnuty hroby a náhrobky, s jejichž uvedením v této podobě pozůstalí 
nesouhlasili. Popisy hrobů a náhrobků jsou řazeny vzestupně podle čísel oddělení 
hřbitova a čísel hrobů; zkratka VO označuje hrob či náhrobek významné osobnosti, 
zkratka UHN pak náhrobek hodnotný z umělecko-historického hlediska. Pro snazší 
orientaci je přiložen plánek hřbitova s vyznačením jeho oddělení. Na hřbitově u 
kostela sv. Anny v Litomyšli – městě s bohatou historií a kulturní tradicí – je 
pohřbena řada osobností, které však není možné z výše uvedených, ale i dalších 
důvodů (složitost výběru, rozsah průvodce apod.) prezentovat v úplnosti.  
V přehledu nejsou uvedeny mj. hroby a náhrobky, pomníky a památníky obětí 
válek; těm bude věnována samostatná obdobná publikace. 
 Je třeba upozornit na skutečnost, že při konfrontaci nápisů na náhrobcích se 
zápisy v matrikách narozených a zemřelých byly shledány poměrně časté rozdíly 
nejen v datech narození a úmrtí, ale v několika případech i v křestních jménech a 
příjmeních (viz např. Viktor Kamil Jeřábek – vlastním jménem Viktor Antonín 
Jeřábek, Magdalena Dobromila Rettigová – vl. jménem Magdalena Barbora 
Rettigová, Hubert Gordon Schauer – vl. jménem Hubert Šauer, Alois Vojtěch 
Šmilovský – vl. jménem Alois Schmillauer/Šmilauer, Zdeněk Matěj Kuděj – vl. 
jménem Zdenek Marian Kuděj).  
 Na tomto místě si autor dovoluje poděkovat všem, kdož se na přípravě 
průvodce podíleli: členům Komise Rady Města Litomyšle pro péči o hroby 
v majetku města a památné hroby, informatikovi Státního okresního archivu 
Svitavy se sídlem v Litomyšli Stanislavu Vodičkovi za provedení sazby a 
zhotovení fotodokumentace, ředitelce Městské knihovny v Litomyšli Mgr. Janě 
Kroulíkové za jazykovou korekturu, kolegům archivářům Mgr. Stanislavu 
Konečnému a zejména Stanislavu Vosykovi za textovou korekturu, Mgr. Jolaně 
Novotné za překlad resumé do angličtiny a Ing. Günteru Fiedlerovi do němčiny; 
Tiskárně Fikejs ze Zhoře pak za provedení tisku. Zvláštní poděkování náleží 
místostarostovi Ing. Janu Janečkovi za vstřícnost a podporu poskytovanou při 
přípravě publikace. 
                                            Za komisi pro památné hroby Mgr. Oldřich Pakosta 
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ČLÁNKY:                                                                      
    

Rudolf Khol: 

Rekonstrukce a otevření kostela v Žabonosech 

 
 Při své cestě na 
Kolínsko jsem měl možnost 
zhlédnout mimo jiných 
významných památek i nově 
zrekonstruovaný kostel sv. 
Václava v obci Žabonosy. 
Kostel právem patří 
k nejstarším a 

nejpozoruhodnějším 
památkám regionu.  
 
Historie kostela je velice 
zajímavá. Původní 
předrománský kostel byl 
postavený již po roce 950 na 

slovanském hradišti v otonském stylu. Na jeho místě, snad i s využitím původního 
zdiva, vznikl v polovině 12. století dnešní románský kostel s emporou. Rozšířen 
byl v 70. letech 13. století přístavbou pravoúhlého presbytáře, který plynule 
navázal na starší románskou loď.  
 
 
 
Kostel tak získal méně obvyklý nečleněný obdélný půdorys. Další stavební úpravy 
proběhly v 80. letech 14. století, kdy 
Žabonosy držel pražský arcibiskup Jan z 
Jenštejna. K severnímu boku kostela byla 
připojena obdélná kaple, později změněná 
na sakristii (některá literatura upozorňuje 
na možnou spojitost s hutí Petra Parléře, 
což ovšem nebylo nijak doloženo). V roce 
1721 byla barokně upravena věž a fasády 
kostela, což zcela zastřelo středověký 
vzhled exteriéru stavby. 



14 

 V rámci rekonstrukce kostela bylo v letech 2008–2010 provedeno statické 
zajištění, oprava elektroinstalace či obnova části vnitřního vybavení.   Letos v létě 
byla dokončena oprava vnějšího pláště, krovu a zastřešení kostela. Také byla 
opravena zvonová stolice a věž kostela osazena novým zvonem, kterému dal 23. 
září požehnání pražský arcibiskup Dominik Duka OP. Zvon sv. Václav má 
hmotnost 220 kg a průměr 70 cm.  

 Po ukončení celkové opravy bude významná památka a výrazná dominanta 
obce Žabonosy po několika desetiletích opět zpřístupněna nejen věřícím, ale i 
nejširší veřejnosti. Opravu provedla firma Geosan Group a.s. z Kolína, finanční 
prostředky byly získány z  Programu rozvoje venkova, od soukromého sponzora, 
farnosti Pečky a četných dárců, kteří přispěli na sbírku v obci Žabonosy.                                                                                            
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Záchranný výzkum u kostela sv. Václava v Žabonosech 

 

 Po celou dobu rekonstrukce kostela sv. Václava v Žabonosech realizoval 
Archeologický ústav v Praze záchranný archeologický výzkum jak interiéru 
kostela, tak v jeho bezprostředním okolí. Přestože by se mohlo zdát, že ve středních 
Čechách jsou středověké památky velmi dobře prozkoumány, výzkum přinesl 
mnohá překvapení a významné objevy.  

Výzkum se po více než sedmdesáti letech 
vrátil do interiéru kostela a poprvé měl 
možnost prozkoumat pohřebiště v jeho 
okolí. Kostel sv. Václava byl donedávna 
zanedbanou památkou s nejasnou 
minulostí.   

Jak se znovu připomíná, stavba sestává ze 
dvou částí rozdílného stáří. Západní část 
lodě a věž jsou románské, z pokročilého 
12. století až 1. čtvrtiny 13. století. 
Východní polovina lodě a původní 
presbytář byly v 1. polovině 14. století 
zbořeny a nahrazeny novostavbou v 

gotickém slohu. Ve stejném období byla přistavěna sakristie. Kostel byl upravován 
v baroku a naposledy v roce 1937. Tehdy byla při výkopech v lodi kostela objevena 
zeď starší stavby, jejíž podobu a stáří nebylo možno určit. Legitimní byla úvaha o 
ještě starší církevní stavbě.                                             

 „Záchranný archeologický výzkum prováděný v trasách kanálů pro odvlhčení 
základů vně i uvnitř kostela byl 
příležitostí tuto záhadu osvětlit ,“ říká 
vedoucí výzkumu Jan Frolík. „Nejstarší 
zděnou stavbou byla překvapivě nevelká 
trojlodní bazilika, uzavřená na východní 
straně trojicí apsid,“ pokračoval. 

 Střední apsidě náleželo zdivo objevené v 
roce 1937. V této apsidě byl nalezen 
základ původního oltáře. Bazilika byla 
západním směrem delší než stojící stavba 

a její západní stěna se nachází pod 
hrobkami v západní části existujícího 
hřbitova. Bazilika je předběžně datována do 11. století. Její význam a funkce bude 
ještě nutné osvětlit, Žabonosy však nenáležely podle dosavadních hypotéz v raném 
středověku k významnějším  

Obr. 1 
 

Obr. 2 
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místům, v nichž bychom podobnou 
stavbu nejspíše hledali.  

Bazilika byla v pokročilém 12. století 
nahrazena mnohem skromnější 
jednolodní stavbou, rozšířenou později o 
věž. K zajímavostem patří objevení jámy 
lahvovitého průřezu, sloužící ve 
středověku nejspíše jako úkryt na cenné 
předměty. Jáma byla vyhloubena v 
jihozápadním nároží lodě kostela. Kolem 
kostela i v kostele se od počátku 
pohřbívalo. Archeologicky bylo 
prozkoumáno celkem 91 pohřbů. Jen 

velmi málo pohřbů obsahovalo vybavení, na jehož základě je můžeme datovat. Za 
nejzávažnější považujeme pohřeb, v němž 
byly u levé ruky pohřbeného nalezeny 
železné pérové, tzv. ovčácké nůžky. Jde 
teprve o třetí hrob s tímto milodarem v 
Čechách (kromě Netolic a Pražského 
hradu). Od 16. století sloužily k ukládání 
nebožtíků také dvě krypty, jedna v lodi 
kostela, druhá v sakristii. Podle 
kamerového průzkumu byly obě v 
novověku vypleněny. 

 

 V roce 1937 proběhl rozsáhlý 
archeologický průzkum kostela, který potvrdil jeho raně středověký původ a 
existenci krypty pod dnešní gotickou kaplí (dnes sakristií). Z vnitřní výzdoby 
vyniká dětský náhrobek Jana Horňateckého z Dobročovic z roku 1573 (dítě má 
hlavičku na podušce) a pozoruhodný manýristický náhrobek majitele tvrze v 
nedalekých Přebozech, Mikuláše Přebozského, z roku 1612. Dle dr. Elišky 
Fučíkové se jedná o jeden z posledních manýristických náhrobků u nás, Mikuláš je 
na něm vyobrazen v brnění. 

 

Obr. 1: Opravený kostel sv. Václava od severovýchodu. (Foto ARUP)  
Obr. 2: Kosti z hrobů uvnitř kostela, narušených při výkopech v roce 1937. (Foto ARUP) 
Obr. 3. Nezdobená kamenná náhrobní deska před vchodem do kostela, 12.-14. století. (Foto 
ARUP) 
Obr. 4: Železné pérové, tzv. ovčácké nůžky z hrobu na severní straně kostela. (Foto ARUP) 

 
 
 
 

Obr. 3 
 

Obr. 4 
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Rudolf Khol:  

Výstava České hrady v díle Jana Konůpka 

 

 V termínu od 30. června do 5. září se v prostorách Chvalského zámku 
v Praze - Horních Počernicích uskutečnila výstava s názvem České hrady v díle 
Jana Konůpka. Byla připravena Národním muzeem v úzké spolupráci se 
serverem Hrady.cz. Jejím smyslem bylo především představit 19 téměř 
neznámých grafik s kastelologickým obsahem významného umělce Jana 
Konůpka.  
 

Grafiky se nacházejí v 
pozůstalosti nakladatele 
Aloise Dyka  
v Knihovně Národního 
muzea. Tyto málo známé 
Konůpkovy práce 
doplnily současné 
snímky hradních objektů. 
Vybrané fotografie byly 
výsledkem soutěže, 
kterou uspořádal server 
Hrady.cz v roce 2010. 
Fotografie tak často 

dokládají i výraznou degradaci hradních zřícenin, které se však stále těší 
neobyčejnému zájmu veřejnosti. Výstava 
byla obohacena také informacemi o serveru 
Hrady.cz a unikátními leteckými 
fotografiemi hradů a zámků ve 
Středočeském a Libereckém kraji. Jedním 
z autorů, prezentujících letecké fotografie, 
byl i člen našeho sdružení Ing. Petr 
Nožička. Dalšími autory vystavovaných 
fotografií byly: Jitka Měřinská, Miroslav 
Javornický, David Mikoláš, Pavel 
Komárek, Radovan Smokoň.  
 Vystavený soubor 19 grafik a studií 
českých hradů se snažil představit Jana 
Konůpka jako krajináře, zároveň přispěl i k 
letošním oslavám 200. výročí narození 
básníka Karla Hynka Máchy, jehož zdařilé 
kresby „hradů spatřených“ jsou stále velmi 
oblíbené u veřejnosti. Výstava tedy 
ukázala, že i v této tvorbě měl K. H. Mácha 
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dobrého pokračovatele. Konůpek Máchu obdivoval, ilustroval jeho nejslavnější 
dílo Máj, „máchovské motivy“ byly v jeho tvorbě časté. Díky dotaci Ministerstva 
kultury ČR mohlo Národní muzeum v roce 2005 zakoupit do svých sbírek část 
pozůstalosti pražského nakladatele Aloise Dyka (1881–1971), doklady k činnosti 
jeho nakladatelství Emporium. Základem této jedinečné sbírky s více jak 1600 
položkami jsou právě práce Jana Konůpka, který byl hlavním výtvarníkem tohoto 
nakladatelství. Vedle kolekce originálních knižních 
ilustrací a studií k nim, exlibris, novoročenek, 
korespondence a také fotografií vynikají soubory 
grafických listů, které i oficiálně v rámci edic 
nakladatelství vycházely. Za pozornost zde stojí i rané 
Konůpkovy kresby z prvního desetiletí 20. století, kdy 
se pokoušel věrně zachytit české hradní objekty a 
přírodu. Hrady jsou však i v Konůpkově pozdější 
tvorbě nedílnou součástí jeho knižních ilustrací, 
například k Bibli kralické. Pro jeho dílo jsou 
především typické duchovní náměty, i ty však často 
zasazoval do reálné české krajiny (ve velké oblibě měl 
kopce Českého středohoří). 
 
Jan Konůpek - malíř, grafik, ilustrátor, rytec 
Narodil se 10. 10. 1883 v Mladé Boleslavi, zemřel 13. 3. 1950 v Praze. Studoval u 
prof. Kouly a Schultze na FA ČVUT v Praze (1903-1906), kde se spřátelil s P. 

Janákem a V. V. Štěchem. Ti do značné míry 
ovlivnili jeho rozhodnutí věnovat se studiu na 
umělecké škole. Studoval u prof. V. Bukovace, M. 
Pirnera a grafika A. de Pian na AVU v Praze (1906-
1908). Spolu s malířem E. Pacovským založil 
grafickou revui Veraikon, později byl členem SČUG 
Hollar a spolků Sursum (1911) a Artěl a SVU 
Mánes.  
Po studiích žil v Praze, poté působil jako 
středoškolský profesor kreslení na průmyslové škole 
v Plzni, r. 1923 se vrátil do Prahy, kde vyučoval do 
roku 1932 na Státní grafické škole. 
 
 Těžiště jeho tvorby spočívá v grafice. 
Duchovní zázemí nacházel v mystice a vizionářství, 
stylově vycházel ze secesní klimtovské stylizace, 
později ho zaujal německý a severský 

expresionismus a kubismus. Některé kubizující prvky se staly součástí jeho 
výtvarného projevu, až ke koloristické variantě - orfismu, později do svých grafik 
vnesl prvky odvozené ze skutečnosti. Jeho grafické dílo je úzce spjato se 
symbolistní a klasickou literaturou. Vedle volné grafiky vytvořil řadu knižních 
ilustrací (K. J. Erben: Kytice, K. H. Mácha: Máj aj.) i samostatných grafických 
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cyklů, pokrývajících velkou část české a světové 
literatury. Řada jeho prací byla inspirována 
architekturou (gotika a barok, mystika středověku). 
Již během studií vytvořil sérii pohlednic ze staré 
Prahy (1903-1906), které nebyly vydány, věnoval 
se také tvorbě exlibris. Zastoupen v Národní galerii 
a Galerii hlavního města Prahy, Památníku 
národního písemnictví, Alšově jihočeské galerii v 
Hluboké nad Vltavou, v Moravské galerii Brno ad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Veřejná sbírka na záchranu 
hradu Frymburk 

 
                           
       -  hrad  Frymburk u  Nového Hrádku byl založen někdy na počátku 
           14. století dodnes neznámým zakladatelem 
       -  první písemná zmínka pochází z roku 1354 
       -  věž o průměru 18 metrů je nejširší stojící hradní věží na našem území 
       -  v 17. století byl hrad vypleněn vzbouřenými sedláky a začal chátrat 
       -  během dalších tří století byl hrad ponechán svému osudu… 
          …píše se rok 2008 - na hradě se pohybují lidé, kteří se snaží 
          zbavit jeho nádvoří keřů a stromů… 
 
Jak bude tento příběh pokračovat dál? To bude záležet na nás všech.    Od 
1. 4. 2010 vyhlásila Společnost ochránců památek ve východních  Čechách 
veřejnou sbírku na záchranu hradu Frymburk. Pokud vám není osud hradu 
lhostejný, pomozte i vy zachránit tuto unikátní památku pro budoucí 
generace! Přispějte jakoukoliv finanční částkou na jeho záchranu. 
 

 číslo účtu: 5170432001/5500 
 

kontakt: www.sopvc.cz 
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DOKUMENTY:                                                                         
 

 Jak vyplynulo z diskuse na slavnostním sněmu Společnosti ochránců 
památek ve východních Čechách na jaře letošního roku, je po dvaceti letech 
existence občanského sdružení čas na aktualizaci našich stanov. Vzhledem 
k tomu, že rok pomalu končí a v lednu již začneme připravovat nový sněm, na 
němž by bylo nutné nové stanovy schválit, předkládáme v předstihu členstvu 
společnosti návrh na jejich nové znění.  
 Připomínky k tomuto textu můžete zaslat písemně na adresu 
Společnosti, e-mailem na adresu sopvc@seznam.cz nebo osobně sdělit 
v průběhu XXII. sněmu, který se uskuteční na jaře 2011. 

          (lž) 
 
 

  
Stanovy Společnosti ochránců památek  

ve východních Čechách 
 

jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění:  
 

I. 
Název sdružení 

 
1. Název sdružení: Společnost ochránců památek ve východních Čechách, o.s. 
2. Dále jen („sdružení“). 
 
 

II. 
Sídlo sdružení 

 
Sídlem sdružení je: Orlické nábřeží 1, Hradec Králové 500 03 
 
 
 

III. 
Poslání a účel sdružení 

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, které si klade za cíl 
přispívat k záchraně, ochraně a poznání památek všeho druhu, jakožto součástí národního 
kulturního dědictví. 

2. Sdružení za tímto účelem usiluje o vytvoření podmínek, v nichž by se do zápasu o 
zachování národního kulturního dědictví zapojil co nejširší okruh občanů. 

3. Společnost sdružuje odborníky různých profesí i laiky. 
4. Všestranně podporuje orgány státní památkové péče, zároveň se však podílí na veřejné 

kontrole jejich činnosti. 
5. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou. 
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IV. 

Činnost  sdružení 
 

1. Pomáhá při záchraně a údržbě památek neplacenou i placenou prací, organizuje drobná 
pracovní sdružení složená z osob, jimž vyšší právní normy nebrání pracovat v určitých 
oborech výzkumu a obnovy památek. Provádí údržbu a opravy památek a zabývá se 
zprostředkovatelskou činností při obnově a údržbě památek. 

2. Sleduje stav a využití památek. 
3. Poskytuje členům sdružení aktuální informace o dění v oboru. 
4. Organizuje a pořádá veřejné akce na záchranu ohrožených památek, jejich souborů a 

pozitivních hodnot jejich prostředí. 
5. Za účelem zajištění veřejné kontroly památkové péče se podílí na nezávislé odborné 

oponentuře u plánovací, organizační, výzkumné, dokumentační, projekční, stavební a 
restaurátorské činnosti.  

6. Usiluje o zpřístupnění památek ke studiu a dokumentaci pro odborníky i laiky. 
7. Usiluje o prohloubení odborných znalostí a rozvoj osvětové, propagační, vědecké a 

publikační činnosti členů sdružení.  
8. Spolupracuje s obdobnými občanskými sdruženími a organizacemi, státní památkovou 

péčí, státní správou a samosprávou na území České republiky. 
9. Čtyřikrát ročně vydává informační bulletin Zpravodaj. Dále vydává publikace a 

propagační materiály. 
 

V. 
Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 

jednat jménem sdružení 
 

− Orgány sdružení jsou: shromáždění členů sdružení (sněm), výbor sdružení, kontrolní a 
revizní komise. Orgány sdružení zasedají a jednají v sídle sdružení, výjimečně na 
určeném, předem ohlášeném místě.  

  
− 2.1. Shromáždění členů sdružení (Sněm) je nejvyšším orgánem sdružení. 

Shromáždění (sněm) tvoří všichni členové. Shromáždění členů sdružení zasedá 
nejméně 1 krát ročně a svolává je výbor sdružení nebo předseda sdružení, pokud se 
výbor na jeho svolání bez zbytečného odkladu neusnesl. Výbor sdružení svolá 
shromáždění členů sdružení vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů 
sdružení. 

 
 2.2. Do působností shromáždění členů sdružení (sněmu) patří: 
 a) schvalování změny stanov sdružení, 
 b) volba a odvolání předsedy sdružení a volených členů Výboru sdružení 
 c) zřizování a rušení čestných a pomocných orgánů sdružení a odvolávání jejich 

členů, pokud tak neučinil výbor sdružení, 
 d) schvalování výroční zprávy o hospodaření a činnosti sdružení, 
 e) stanovení výše členských příspěvků členů společnosti a povinnosti platit tyto 

příspěvky, 
 f) další otázky, pokud tak vyplývá ze stanov sdružení.  
 
 2.3. Shromáždění členů sdružení (sněm) může přijímat závazná rozhodnutí, pokud pro 

ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů sdružení. 
  
 2.4. Shromáždění členů sdružení rozhoduje pouze na svém zasedání, a to prostou 
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většinou přítomných členů. Každý člen sdružení má 1 hlas. Zasedání je veřejné, 
pokud oprávněný svolavatel zasedání nebo členové sdružení přítomní zasedání 
nerozhodnou jinak.  

 
− 3.1. Výbor sdružení - je výkonným orgánem členů sdružení, který řídí činnost 

sdružení mezi jednotlivými zasedáními shromáždění členů sdružení. Výbor sestavuje 
a přijímá rozpočet sdružení a nakládá s rozpočtovými prostředky sdružení v souladu 
se stanovami.  

 
 3.2. Výbor sdružení tvoří:  
    předseda/předsedkyně sdružení, 
    1. místopředseda/místopředsedkyně sdružení, 
    2. místopředseda/místopředsedkyně sdružení, 
    pokladník sdružení, 
                       členové sdružení 
 
 3.3. Předsedu/předsedkyni sdružení, pokladníka a členy výboru volí shromáždění 

členů sdružení na svém zasedání. Ostatní funkce jsou obsazovány na prvním zasedání 
výboru sdružení následujícím po volebním shromáždění členů sdružení (sněmu). 
Funkční období členů výboru sdružení jsou dva roky.  

 
 3.4. Výbor sdružení se schází nejméně čtyřikrát ročně. Výbor sdružení svolává dle 

potřeby předseda/předsedkyně sdružení nebo místopředseda/místopředsedkyně 
sdružení. Výbor sdružení je oprávněn přijímat závazná rozhodnutí v rámci stanov a 
usnesení sněmu za předpokladu, že je přítomna nadpoloviční většina členů výboru 
sdružení a pro hlasuje nadpoloviční většina jeho přítomných členů výboru sdružení. 
Každý z členů Výboru sdružení má při hlasování ve Výboru sdružení 1 hlas, při 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/předsedkyně sdružení.  

  
 3.5. Výbor je oprávněn zřizovat na dobu určitou nebo neurčitou další čestné a 

pomocné orgány sdružení, a to i z osob, které nejsou členy sdružení. 
  
 3.6. Výbor je oprávněn rozhodnout o vyloučení člena sdružení v případě závažného 

porušení stanov sdružení či jinému prohřešku proti dobrým mravům. V případě, že se 
vyloučený člen proti tomuto rozhodnutí odvolá, rozhodne hlasování shromáždění 
členů sdružení (sněm). 

 
 3.7. Činnost předsedy/předsedkyně sdružení upravuje čl. V. odst. 4 stanov. 
 
 3.8. První a druhý místopředseda/místopředsedkyně sdružení se jako členové 

účastní zasedání výboru sdružení. Není-li obsazena funkce předsedy/předsedkyně 
sdružení, vykonává první místopředseda/místopředsedkyně sdružení rovněž funkci 
předsedy/předsedkyně sdružení v celém rozsahu dle čl. IV. odst. 4 stanov. V případě 
nepřítomnosti předsedy/předsedkyně i prvního místopředsedy/místopředsedkyně 
nahrazuje jejich funkci druhý místopředseda/místopředsedkyně. 

 
 3.9. Pokladník sdružení se jako člen účastní zasedání výboru sdružení. Pokladník 

sdružení odpovídá za vedení účetní a finanční evidenci majetku a prostředků 
sdružení, dále odpovídá za hospodaření s majetkem a prostředky sdružení v souladu 
s právními předpisy, účelem společnosti sdružení a v souladu s konkrétním účelem, 
na který byly pro sdružení prostředky poskytnuty. 
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− 4.1. Předseda/předsedkyně sdružení je statutárním orgánem sdružení, který jedná 
jménem sdružení a sdružení zastupuje navenek. Předseda/předsedkyně sdružení řídí 
činnost sdružení v souladu s právními předpisy, stanovami a účelem sdružení.  

  
-  Předseda/předsedkyně sdružení se za sdružení podepisuje tak, že k vytištěnému 

nebo nadepsanému názvu sdružení připojí svůj podpis s uvedením funkce – 
předseda/předsedkyně společnosti. 

 
-  V případě nepřítomnosti předsedy/předsedkyně sdružení, zastupuje 

předsedu/předsedkyni sdružení 1. místopředseda/místopředsedkyně společnosti. 
 

-  Předseda/předsedkyně sdružení má právo v konkrétním případě udělit plnou moc 
členovi výboru sdružení k zastupování sdružení a jednání jménem sdružení. 
 

-  Předseda/předsedkyně sdružení vede zasedání výboru sdružení. V případě jeho 
nepřítomnosti ho vede zasedání výboru sdružení místopředseda/místopředsedkyně. 

 
− Kontrolní a revizní komise sdružení je kontrolním orgánem sdružení. Je volena 

shromážděním členů sdružení (sněmem) s dvouletým funkčním obdobím. Kontroluje 
dodržování zákonitostí a stanov sdružení, činnost výboru sdružení a jedenkrát ročně 
provádí revizi majetku a účtů.  
 
 
 
 

VI. 
Členství ve společnosti a členové sdružení 

 
− Účelem členství ve sdružení je podpora poslání a účelu sdružení v souladu se stanovami. 

Každý člen sdružení se zavazuje svým vstupem do sdružení dodržovat a respektovat 
stanovy sdružení.  

 
− Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 15 let, která se dobrovolně rozhodne 

vstoupit do sdružení, souhlasí s cílem sdružení a výboru sdružení doručí písemnou 
žádost o přijetí za člena sdružení.  

 
− Členem sdružení se může rovněž stát právnická osoba, jejíž činnost je slučitelná 

s posláním a účelem sdružení, která se dobrovolně rozhodne vstoupit do sdružení, 
souhlasí s cílem a posláním sdružení a podá výboru sdružení prostřednictvím svého 
statutárního zástupce písemnou žádost o přijetí za člena sdružení. 

 
− Členství ve sdružení vzniká dnem doručení písemné přihlášky výboru sdružení.  

 
− Čestné členství ve sdružení uděluje výbor sdružení význačným osobám. Čestní členové 

sdružení mají ve smyslu stanov pouze členská práva, nikoliv povinnosti, tím není 
dotčena podmínka účelu členství - podpora poslání a účelu sdružení. 

 
− Každý člen sdružení (včetně čestného člena sdružení) má právo ze sdružení vystoupit 

dopisem adresovaným předsedovi sdružení. Členství zaniká dnem uvedeným v dopise, 
nejdříve však dnem doručení. 
 

− Členství ve sdružení zaniká úmrtím člena sdružení, odhlášením člena sdružení, zánikem 
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sdružení nebo neplacením členských příspěvků po dobu dvou po sobě jdoucích let. 
 

− O vyloučení ze sdružení rozhoduje výbor sdružení nebo shromáždění členů sdružení 
(sněm) na svém zasedání, a to z důvodů, že další členství člena ve sdružení není 
slučitelné s posláním a účelem sdružení a s dobrými mravy. Vyloučení ze sdružení 
sdružení oznamuje dopisem vyloučenému předseda sdružení. 

 
− Čestného člena sdružení není možné ze sdružení vyloučit. Členství čestného člena 

sdružení ve sdružení zaniká odejmutím čestného členství. O odejmutí čestného členství 
rozhoduje pouze výbor sdružení s ohledem na zásady poslání a účelu sdružení.  

 
− V případě vyloučení nebo jiného zániku členství člena sdružení se vklady, vnosy a jiné 

hodnoty, které člen sdružení převedl na sdružení, nevypořádávají a zůstávají majetkem 
sdružení.  

 
 

VII. 
Práva a povinnosti členů sdružení  

  
1. Členové sdružení mají právo podílet se na řízení sdružení, volit a být voleni do orgánů 

sdružení. Dále mají právo kontrolovat hospodaření a činnost sdružení. 
2. Členové sdružení jsou povinni podle svých schopností a možností usilovat o záchranu a 

poznání národního kulturního dědictví. 
3. Každý ze členů sdružení je povinen sdružení napomáhat podle svých možností a 

schopností. A účastní se akcí, které sdružení pořádá. 
4. Členové sdružení jsou povinni na výzvu předsedy sdružení podle svých možností a 

schopností napomáhat ke splnění předmětu činnosti sdružení.  
5. Členové sdružení jsou povinni řádně a včas platit členské příspěvky, a to vždy 

nejpozději do konce daného kalendářního roku. Výše členských příspěvků podléhá 
schválení shromáždění členů sdružení (sněmu). 

6. Členové sdružení obdrží čtyřikrát ročně informační bulletin Zpravodaj. 
 
 

VIII. 
Hospodaření sdružení 

 
−Příjmy sdružení tvoří: 

−členské příspěvky členů sdružení, 
−dary pro sdružení od jeho členů, 
−finanční a věcné dary poskytnuté fyzickými a právnickými osobami, 
−dotace a podpory z veřejných rozpočtů, 
−výnosy z majetku sdružení, 
−případná vedlejší činnost sdružení, vykonávaná v souladu s cílem a posláním 

sdružení a v souladu s právními předpisy. 
 

−Zásady hospodaření sdružení: 
2.1. Výbor sdružení sestavuje a přijímá rozpočet sdružení. Rozpočet se sestavuje na 

příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí ve výroční zprávě 
nejpozději do 4 měsíců po skončení kalendářního roku. 

2.2. Sdružení vede účetnictví v souladu s právními předpisy. 
2.3. Návrh rozpočtu pro příští rok a výsledek hospodaření za uplynulý kalendářní 
rok musejí být vhodným způsobem dostupné všem členům sdružení v sídle sdružení. 
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Členové sdružení k nim mohou vznášet připomínky nejpozději během zasedání 
shromáždění členů sdružení (sněmu). 
2.4. Sdružení může spravovat cizí majetek, který jí byl svěřen do trvalého nebo 
dočasného užívání či pronájmu. 
 

−V případě zániku sdružení rozhodne o majetkovém vypořádání shromáždění členů 
sdružení (sněm).  

 
 

IX. 
       Zánik sdružení 

 
Sdružení kromě případů uvedených v zákoně zaniká na základě rozhodnutí shromáždění členů 
sdružení (sněmu) o rozpuštění sdružení nebo o sloučení sdružení s jiným sdružením. O 
rozpuštění či sloučení sdružení může rozhodnout třípětinová většina shromáždění členů sdružení 
(sněmu). 

 
V případě zániku sdružení zaniká členství všech členů sdružení. (Čl. VI odst. 9 stanov platí 
obdobně). 
 
 
 
 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tyto stanovy nabývají platnosti schválením na shromáždění členů sdružení (sněmu) dne 

....... 
 

2. Těmito stanovami se ruší platnost stanov Společnosti ochránců památek ve východních 
Čechách z roku 1990. 

 
 
V Hradci Králové dne ........ 
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