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NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD
Vážení přátelé,
blíží se konec roku a s ním čas vánočních svátků. Ani letos neporušíme
tradici a vypravíme se v tomto adventním období za betlémy. Cílem předvánočního
výletu, o kterém se můžete více dočíst na dalších stránkách Zpravodaje, bude na
třetí adventní sobotu Chrudimsko, respektive městečko Skuteč a sousední obec
Předhradí.
Úvodní slovo v předchozím čísle Zpravodaje se neslo v pozitivním duchu,
bohužel následující řádky budou opačného charakteru. Na tomto místě si totiž
dovolím smutný komentář události, k níž nedávno došlo u našeho spřáteleného
sdružení Spolek hradu Jenčov, působícím na Berounsku. Členové tohoto
občanského sdružení se od roku 1998 věnují konzervaci zříceniny hradu Jenčov a
aktivně se snaží zabránit jeho dalšímu rozpadu. Ve spolku se sdružují milovníci
historie, kteří neváhají věnovat svůj osobní čas a vlastně i finanční prostředky ve
prospěch záchrany kulturního dědictví.
O to smutnější je pak zpráva, že jejich práci zbrzdilo lidské vandalství a
nenechavost. V nedávné době totiž navštívili areál hradu neznámí vandalové, kteří
tu napáchali škodu, jež má pro aktivity sdružení nejen finanční dopad, ale ještě
závažnější je podle mého názoru morální hledisko události. Tito takzvaní
„novodobí hrdinové“ zde neváhali odcizit turistické razítko hradu, dále nářadí a
plastový sud na vápno. Spálili také tyče dřevěného lešení, poničili lavičky, a
dokonce i samotné zdivo hradu. Tito „inteligenti“ pošlapali práci druhých. Je to
značně demoralizující, když zjistíte, že vámi vynaložený čas ve prospěch
dobrovolné občanské aktivity, snažící se uchovat odkaz minulosti i do budoucna, je
tak snadné vymazat a výsledky vaší práce poslat do ztracena.
Bohužel nezbývá, než konstatovat, že i takový lidé se najdou mezi námi. A
můžeme jen doufat, že jich bude čím dál méně. Z těchto důvodů a v rámci
vzájemné spolupráce schválil výbor Společnosti finanční podporu aktivit Spolku
hradu Jenčov.
Na sklonku minulého měsíce byla v Hradci Králové dokončena rekonstrukce
jižních teras pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Novým Adalbertinem, která
začala v roce 2009. Obyvatelé krajského měst i jeho návštěvníci mají poprvé
možnost prohlédnout si tuto část opravených hradeb, tedy území bývalého
městského fortifikačního systému, a vidět ulici Komenského a Žižkova kasárna ze
zcela jiné perspektivy. Podrobnější materiál o výše uvedené rekonstrukci bude
součástí příštího čísla Zpravodaje.
Přeji vám krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku.
Rudolf Khol,
předseda Společnosti
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INFORMACE Z VÝBORU SPOLEČNOSTI:
- PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ. Poslední schůze v letošním roce se uskuteční
v úterý 6. prosince od 17 hodin, a to v restauraci U Cechů v ulici V Kopečku na
starém městě v Hradci Králové.
- NOVÉ SDRUŽENÍ NA HRADĚ FRYMBURK. Předseda sdružení R. Khol
informoval členy výboru o aktuálním dění na Frymburku. Dne 15. října 2011
se uskutečnila ustavující schůze nového občanského sdružení: Nový kruh přátel
hradu Frymburka. Ačkoliv naše aktivity na hradě budou pokračovat, jejich
hlavním iniciátorem by již mělo být toto nové sdružení. I proto bylo
rozhodnuto o ukončení veřejné sbírky na záchranu hradu Frymburka, a to
k 31. březnu 2012. Vybrané peníze budou použity na opravu hradu.
- PODPORA SPOLKU HRADU JENČOV. Již několik let spolupracujeme s členy
sdružení Spolek hradu Jenčov. Prostřednictvím jejich internetových stánek
www.jencov.estranky.cz jsme byli informováni o návštěvě zlodějů, kteří ukradli
mj. turistické razítko, nářadí, sud na vápno, poničili lavičky a dřevěné lešení.
Výbor Společnosti se proto usnesl podpořit je darem ve výši 1000 korun.

EXKURZE PO ZREKONSTRUOVANÝCH TERASÁCH v Hradci Králové
se uskutečnila 16. listopadu, více informací v příštím čísle Zpravodaje.
Foto Ludmila Žlábková
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET
Tradiční adventní výlet naší Společnosti se uskuteční v sobotu 17. prosince 2011.
Cílem našeho putování bude tentokrát město Skuteč na Chrudimsku a obec
Předhradí, kde dr. Němeček pořádá vánoční výstavu betlémů.

Sraz v sobotu 17. 12. 2011 v 9-9.15 hodin
před budovou Městského muzea ve Skutči.
Doprava: vlakem (7.01 z hl. nádraží v HK)
případně individuálně osobním automobilem.
Program:
Skuteč

– prohlídka muzea (mj. výstava z díla malíře Josefa Lady - až do
8. ledna 2012 - reprezentativní výběr ze všech žánrů jeho tvorby)
- Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie (presbytář gotický,
hlavní loď po požáru v 16. století upravena renesančně).

Předhradí

– výstava betlémů
- prohlídka barokního kostela, prohlídka hradu Rychmburk –
gotické sklepy a gotické prostory přízemí.
- možnost prohlídky pozdně středověké bašty, dnes rekreační
objekt.

Městské muzeum ve Skutči
Městské muzeum ve Skutči bylo založeno roku 1910. Od roku 2009 je zde
prezentována expozice Muzeum obuvi a kamene. Historie obuvnictví je umístěna
v celém přízemí. Naleznete zde nejen plně vybavenou ševcovskou světničku, celou
řadu šicích strojů nejrůznějších typů, ale i unikátní kopírku na kopyta, obří ručně
šitou polobotku a fenomén botasky - výroba v n. p. Botana Skuteč.
Vnitřní kamenická expozice ve sklepení muzea je plná fotografií,
autentických dokumentů a trojrozměrných předmětů - např. potřeb střelmistra. Své
místo má i geologická podsbírka se vzorky hornin, minerálů a zkamenělin z okolí
Skutče. Venkovní část expozice představuje lom, kde je vše, co ke každému lomu
patří - kovárna, jámový lom, polní drážka, překlopné vozíky, ukázka lanovky,
výrobní boudy - plátkárna, štípárna, kostkárna. Mnoho exponátů je funkčních a
schopných ukázek – vrátek na svážné, jeřáb, beranová štípačka kostek...
Součástí muzea je i nadále Památník hudebního skladatele Vítězslava
Nováka a Pamětní síň hudebního skladatele Václava Jana Tomáška (umístěna
mimo hlavní budovu, přístupná po předchozí domluvě).
Městské muzeum je otevřeno celoročně, každý den, včetně pondělí (9-12 a 13-17
hodin).
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ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI:
Adventní koncert v kostele sv. Jakuba Většího ve Vysokém Újezdě
V neděli 11. prosince 2011 v 16 hodin se uskuteční další z každoročního cyklu
koncertů ve vysokoújezdském kostele, který pořádá náš člen Hynek Bláha.
Tentokrát vystoupí L. Kroupová - zpěv a J. Hartl - varhany.
Talíře a talířky z muzejních sbírek
V Muzeu Podkrkonoší v Trutnově byla ve čtvrtek 13. října zahájena vernisáží
výstava představující historické talíře a talířky z muzejní sbírky, jež dokumentují
vysoké estetické cítění našich předků. Představené talíře pocházejí ze 17. až
20. století. Jde o výrobky porcelánové, keramické, cínové či dřevěné. Zastoupena
je např. produkce významných porcelánek ve Slavkově či Týnci nad Sázavou.
K nejvzácnějším exponátům patří cínové cechovní talíře z 18. a 19. století
a především keramické talíře z přelomu 17. a 18. století, patřící do okruhu žitavské
fajánse, vyznačující se svítivou barvou na povrchu a jemným plastickým dekorem
nanášeným na polevu. Výstava potrvá do 27. listopadu.
Opravená kaplička v Trutnově. Celkem na 730 tisíc korun přišla město Trutnov
rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, stojící před trutnovskou nemocnicí.
Vedení radnice hodlá ještě doplnit interiér kaple o repliky původního inventáře,
neboť původní inventář odtud zmizel už před půl stoletím. Řemeslníci by jej měli
vyrobit podle dochované fotodokumentace.
Moravská Třebová: Stavba Cesty od renesance k baroku zahájena
V měsíci říjnu začaly v Moravské Třebové na Svitavsku práce na stavební části
projektu Cesta od renesance k baroku. Bude mít za úkol opravy cest, nádvoří
zámku, zámeckých zahrad i samotného zámku.
Obsahem projektu je vybudování nové turistické trasy, resp. historicko-naučné
stezky, obnovy významných objektů na této stezce a v neposlední řadě
i marketingové aktivity vztahující se k nově vybudované nebo revitalizované
infrastruktuře cestovního ruchu. Celkově je projekt rozdělen do několika částí.
Zvláštní soutěž byla vypsána na restaurování sousoší Kalvárie, na vydání publikace
o Moravské Třebové v českém, anglickém i německém jazyce. V současné době
probíhá soutěž na propagaci celého projektu, kde je zahrnuta výroba jednotného
grafického image, tiskovin, výroba krátkých spotů, pohlednic a fotografií, zajištění
rozhlasové reklamy a také výroba filmu.
Obyvatelé města i turisté se mohou těšit na opravu cesty na hřbitov a obnovu dvou
zdejších kapliček. Vybudována bude i cesta a schody ke Kalvárii, obnovou projdou
i hradby a Schody mrtvých. Vznikne také „Brána času“ umístěná u parkoviště pod
zámkem, symbolizující důležité milníky v historii i současnosti města. Dokončení
stavební části projektu je plánováno na léto 2012.
(lž)
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Ludmila Žlábková:
Rok proměn hradu Svojanova na Svitavsku
O proměnách hradu Svojanova jsme na stránkách Zpravodaje
informovali poslední dobou několikrát. Změny, jimiž tato památka prochází,
si však zaslouží dostatek prostoru, i proto, že se rekonstrukce postupně chýlí
ke konci.
V roce 2011 byl mimo jiné zásadně rekonstruován hradní palác. Nejvíc je
patrná nová fasáda, která získala původní barevnost podle dobové dokumentace
z poloviny 19. století, uvnitř byly například náznakově obnoveny nástěnné malby.
Jako nové září i okenní výplně, které byly po desítkách let užívání v havarijním
stavu. Některá okna se již nedala ani zavřít.
Kastelán Miloš Dempír má radost i ze skutečnosti, že se podařilo kompletně
zpřístupnit všechny prostory paláce, včetně sklepení, inovována byla historická
expozice či prezentace grafitové keramiky, vyráběné přímo zde na hradě.
Restaurován byl také Dům zbrojnošů, v němž se připravuje na jaro nová expozice o
životě hradní posádky koncem 15. století.
Na horním nádvoří bylo provedeno odvedení dešťové vody a následně poté
nová úprava povrchu. Při výkopových pracích se jednoho dne v dubnu 2011
propadlo
před
palácem
kolo bagru
do
podivného
otvoru
v zemi. Bagr
se podařilo
vyprostit a
vzápětí poté
se zjistilo, že
tato nehoda
pomohla
neuvěřitelno
u náhodou
objevit
středověkou
zásobárnu vody, tedy „hradní studnu“. Je zčásti vytesaná do skály, zčásti vyzděna
lomovým kamenem. Její hloubka nyní činí 12 metrů, ale dno je pokryté několik
metrů hlubokou vrstvou bahna. S největší pravděpodobností se nejednalo o
klasickou studnu, ale o cisternu na zásobování dešťovou vodou. I přesto se podařilo
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odkrýt a objasnit kus historie nejstarších dějin hradu. Pravou studnu hrad zřejmě
vůbec neměl, vždyť převýšení hradního kopce nad hladinou vody říčky Křetínky
činí sto metrů!
Objevenou studnu bylo rozhodnuto zachovat a prezentovat návštěvníkům
hradu. Během podzimu bylo vyspraveno tělo studny, vystavěn věnec nad studnou
a byla pořízena ozdobná krycí mříž, kterou zhotovil umělecký kovář Petr Cach (na
snímku vlevo, vpravo kastelán Miloš Dempír).

Hradní advent

O víkendech v období od 26. 11. do 11. 12. 2011 připravila
správa hradu adventní prohlídky hradu. Vnitřní prostory
památky budou vyzdobeny tradiční vánoční dekorací a od
průvodců i í se návštěvníci dozvědí také zajímavost o starých
českých vánočních zvycích...
Ve stejném období se uskuteční výstava betlémů betlémářů
z Poličky a okolí. Exponáty budou umístěny v sále Domu
zbrojnošů a bude součástí prohlídky hradu.
V sobotu 10. prosince od 14:00 hodin je v obnoveném
horním sále Domu zbrojnošů připraven adventní koncert
komorního sboru Carpe diem pod vedením sbormistra Karla
Pecháčka. Bude to poprvé v historii hradu, co se veřejnost do
tohoto sálu podívá.
Ve stejný den dojde v 16:00 hodin k oficiálnímu spuštění
slavnostního osvětlení hradu Svojanova, vybudovaného v
letošním roce za finančního přispění Nadace ČEZ.
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Sdružení seznámilo hejtmana s plány na záchranu Zámečku
PARDUBICE - Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek si během října
prohlédl Zámeček v Pardubičkách, kam ho pozval zakladatel Občanského
sdružení na záchranu Zámečku Tomáš Novotný. Hejtmana seznámil se
současnou situací, ukázal mu stav památky a představil plány sdružení.
O historii vily, kterou si dal v roce 1885 postavit uprostřed borového lesa
na východním okraji Pardubic hrabě Jiří Larisch-Mönnich, hovořil
pardubický historik Jiří Kotyk.
Členové sdružení by rádi chátrající památku zachránili. Vlastník objektu i pozemků
společnost Foxcon myšlenku obnovy podporuje, objekt by prodal za symbolickou
cenu.
Občanské
sdružení proto hledá
investora.
„Zámeček máme
za architektonicky
zdařilý. Po opravě by
se
mohl
stát
společenským
centrem,
v prvním
patře by mohla být
umístěna
stálá
výstava připomínající
smutné období našich
válečných
dějin,“
vysvětloval
hejtmanovi představitel sdružení Tomáš Novotný pohnutky, které je vedou
k záchraně opomíjené památky. Hejtman uvedl, že si dokáže představit, že by zde
byly expozice, na které by kraj finančně přispěl: „Zámeček je opomíjený symbol
odboje českého národa, zaslouží si určitě větší zviditelnění.“
Občanské sdružení na záchranu Zámečku Pardubice oficiálně vzniklo ke dni
30. července 2011, jeho zakladatelé se však problematikou okolo Larischovy vily
zabývají již několik let. Mezi dosavadní úspěchy sdružení patří prohlášení objektu
Zámečku za národní kulturní památku, navázání kontaktu a spolupráce s potomky
šlechtických rodů obývajících Zámeček v minulosti, či „vypátrání“ původního
kazetového stropu jedné z místností a snaha o jeho navrácení do budovy. Sdružení
si vytyčilo za cíl veškerými možnými prostředky pomoci k záchraně, rekonstrukci
a následnému využití této budovy.
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ČLÁNKY:
Jiří Němeček, Václav Pražák:
Současný stav památkové péče v Hradci Králové
Nepříliš radostnou situací, v níž se nachází památková péče v Hradci
Králové, se zabýval výbor Společnosti ochránců památek již na své první letošní
schůzi 4. ledna 2011, kdy konstatoval, že nejen v minulém roce, ale
i v předcházejících letech prvního desetiletí 21. století došlo k několika
pochybením a prohřeškům z hlediska zásad a norem památkové péče.
Dům U Špuláků, který prošel rekonstrukcí, není v konečném výsledku
bezchybným dílem. Původní šindelová krytina byla nahrazena keramickou, což je
nepřijatelný zásah. Bylo-li při poslední velké opravě v době totality obtížné
obstarat šindel, ale nakonec se to podařilo, tím víc je těžko pochopitelné, že se nyní
investor vydal cestou nejmenšího odporu za tichého souhlasu magistrátních
památkářů.
Druhou velkou investiční akcí v posledním desetiletí byla přeměna
rozlehlého areálu Nálepkových kasáren na hotel a byty. Z areálu zůstaly prakticky
jen dvě původní budovy, z nichž jedna slouží jako zázemí a výstavní prostor
divadla Drak, zatímco druhá, hlavní budova, tzv. bývalá Zbrojnice, památkově
chráněná, byla zrekonstruována na hotel. Když pomineme současnou rentabilitu,
která se jistě časem pozvedne, je na místě si položit otázku, do jaké míry další
hotelovou kapacitu v poněkud odlehlé části město potřebuje, a to za cenu, že
kasárenská budova dostane nové, razantní využití.
Než došlo k definitivnímu rozhodnutí, jakému účelu bude objekt sloužit,
navrhovala naše Společnost ochránců památek jiné, účelné řešení. Podle ideového
návrhu, vypracovaného ing. arch. V. Čeřovským a ing. arch. J. Faltou, jsme
navrhovali umístit do budovy jednotlivé obory Základní umělecké školy Střezina,
ve městě porůznu roztroušené. Nemůžeme posoudit množství interiérových změn
vyvolaných hotelovým provozem, ale i v exteriéru došlo k úpravám, jež nebyly
nezbytně nutné. Především došlo ve střešním prostoru k přidání řady segmentových
okenních otvorů. Byly okopírovány z budovy nedalekého Okresního soudu, taktéž
bývalých kasáren. Zde došlo z provozních důvodů k osvětlení půdních kanceláří,
jež byly zřízeny pro jednotlivé soudce, neboť předpisy stanoví, že každý z těchto
strážců zákonů, práva a spravedlnosti musí mít vlastní kancelář k nerušenému
studiu soudních spisů. Tak alespoň byla tato úprava střechy zdůvodňována.
V hotelu Tereziánský dvůr byla tímto způsobem zvýšena ubytovací, či snad
provozní kapacita, přičemž bylo možné tento problém vyřešit jistě jinak
v sousedních budovách. Rovněž nové komíny a nevzhledné vstupní přístřeší před
hlavním vchodem nejsou tou nejlepší vizitkou projektanta. Večerní osvětlení
po celé fasádě je sice efektní, ale vyžadoval památkově chráněný objekt nezbytně
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takovouto modernizaci? Nebo byla snad před rekonstrukcí budova zbavena
památkové ochrany? To jsou otázky, na které by nejen Společnost ochránců
památek ve východních Čechách, ale i širší veřejnost měla dostat uspokojivé
odpovědi.
Léta chátrající fasáda pěchotních (Vodičkových, vodních) kasáren, velkého
komplexu budov, jejichž nádvoří má větší plochu než činí plocha Velkého náměstí,
se dočkala generální obnovy. Barevnost je světlejší oproti původní tmavě žluté,
typicky klasicistní. Horší ale je, že u všech oken v přízemí i prvním patře,
s výjimkou několika v zastrčeném koutě do Kozinovy ulice, nebyly
z nepochopitelných důvodů obnoveny, tj. barevně odlišeny, šambrány. Objekt tak
dostal zcela jinou, nepůvodní tvářnost nečleněné stavby. Těžko lze doufat, že při
dokončení obnovy soklu směrem do Komenského ulice dojde zároveň
i na šambrány oken. Opravit pískovcová ostění je finančně náročné, ale k levnému
přetření dochází v poslední době na mnoha objektech. Patrně je to současný trend
prosazovaný některými památkáři, viz klášter v Hostinném.
Již několikrát vztahovala nad památkově chráněnou oblastí města své drápy
pověstná „Bestia triumphans“, a dokonce se jí to v nedávné minulosti i podařilo.
Naposledy, když z údajně statických důvodů byly zbourány tři nádvorní domy
na západní straně městské památkové rezervace přes veškeré protesty našeho
občanského sdružení a přes nesouhlas regenerační komise rady města. Nyní se
pracně hledá následné využití pro sklepní prostory, které zde po demolici zbyly.
Obdobně došlo k likvidaci bývalé sokolovny na Kavčím plácku. Firma Marius
Pedersen, sídlící tehdy v radnici na Malém náměstí, zde plánovala postavit
administrativní budovu, nezbytnou pro další rozkvět firmy. Byl vypracován
projekt, novostavba posouzena ze všech možných hledisek, zejména její pohledové
vyznění z podnože rezervace a památkáři posléze odsouhlasen pod podmínkou
zachování hlavního průčelí bývalé sokolovny, které bylo citlivě do objektu
zakomponováno. Dnes je situace taková, že po deseti letech zeje na Kavčím plácku
zdí obehnaná díra do země, zarůstající bujnými náletovými dřevinami, torzo
průčelí podpírá zrezivělé trubkové lešení a místo firmy Marius Pedersen je na
radničních dveřích drátem připevněná poštovní schránka s názvy deseti anglicky
vyjmenovaných firem, které zde údajně mají působit. Kdo nyní donutí zahraniční
firmu, aby svůj záměr uskutečnila? Nebo byl projekt nové budovy vypracován
a schválen, jen aby mohla být zbourána sokolovna, jedna z nejstarších v republice?
Když před mnoha lety nastoupil tehdy ještě do Východočeského loutkového
divadla (dnes Divadlo Drak) v pořadí druhý ředitel, Jan Dvořák, a usiloval
o přidělení tehdy ještě provozuschopné budovy sokolovny loutkovému divadlu,
nebylo mu vyhověno. Bohužel.
Další demolicí, jako sousto pro nenasytnou „bestii triumfující“, se stala vila
čp. 731/15 na Gočárově třídě, na kterou byl vydán demoliční výměr na základě
požadavku nadnárodní firmy, pojišťovny Generali. Ta zde po nezdařené, plánované
likvidaci vily Aničky, zachráněné prohlášením za kulturní památku, hodlá
pokračovat ve svém původním záměru. Na místě vily čp. 731, dnes již zbořené, má
být postaven nový objekt, kubus na čtvercovém půdorysu. Druhá stavba
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administrativní budovy má být postavena na volném pozemku přiléhajícím k vile
Aničce. Tím má být urbanistická úprava Gočárovy třídy dokončena.
Je při nejmenším s podivem, že se k řešení demolice přiklonil útvar hlavního
architekta magistrátu, když řada kapacit, též mimohradeckých, poukázala
a vyzvedla fundovaně skutečnost, že pás vil ve Střelecké ulici je jedinečný
urbanistický celek, jehož zničení bude zhoubným, ničím těžko ospravedlnitelným
a především nenávratným zásahem do organismu města. Památkáři si v tomto
případě po vzoru Pontského Piláta umyli ruce zcela nelogickým stanoviskem, že
hranice městské památkové zóny ve Střelecké ulici probíhá jejím středem, a tudíž
nemohou demolici vily ovlivnit. Domyšleno do důsledků, pak by například při
teoretickém přemostění ulice zajímala památkové orgány jen jedna ideální polovina
stavby. Na obranu zachování vily čp. 731 přicházel však i fakt, že
v jejím sousedství se nachází druhá, evidovaná kulturní památka, která má právo na
vlastní ochranné pásmo, což zřejmě za současné situace nepřipadalo v úvahu.
V minulosti, než došlo ke změnám působnosti ve výkonu státní správy v oblasti
památkové péče, byla dodržována a respektována zásada, že hranice památkové
zóny platí pro obě strany ulice po celém obvodu.
Kromě těchto negativních příkladů existuje řada dalších, méně křiklavých,
ale pro celkové vyznění stavu památkové péče neméně závažných. Objektivně
posuzováno, za některé památkáři nemohou, vinu nesou majitelé budov. Tak je
tomu v případě domu čp. 41 na rozhraní Velkého náměstí a Tomanovy ulice, kde
na bývalé hradní vinárně po léta straší nedokončený vstup do budovy. Jinde,
na méně frekventovaných místech, to je rozkotaná a desetiletí nedodělaná obnova
domu na úzké gotické parcele čp. 179 v Tomkově ulici a havarijní hodnotná
klasicistní fasáda na nárožním domě čp. 200 v Dlouhé ulici, kde sídlí rádio Černá
hora. Její stav je natolik zubožený, že zakrátko nebude co obnovovat a dojde
k nucené likvidaci. Pak jsou ale některé případy, kdy bylo možné udržet památkové
hodnoty usměrněním investorů v patřičných mezích. Nemusely tak vyrůst na střeše
radnice na Malém náměstí čtyři a na sousedním domě dvě ohyzdné střešní
nástavby a jejich pokračování na domě čp. 229 v Mýtské ulici. Nevhodné jsou
i některé reklamní poutače v historickém centru, rozlehlé letní předzahrádky
většiny restaurací, které jsou zdrojem nejen občasných stížností na rušení nočního
klidu, ale zabraňují běžné pěší komunikaci.
Dlouhodobým problémem je prohlášení domu čp. 349/12 na rohu ulice bratří
Čapků a Bidlovy za kulturní památku. Jedná se o první Gočárovu realizaci
v Hradci Králové. Fasádu mimo jiné zdobí i jeho barevná sgrafita, která nejen
navrhl, ale i realizoval. Jsou v havarijním stavu, majitel budovy nemá na jejich
restaurování finanční prostředky, takže záchrana je možná jen z fondů na obnovu
kulturních památek. Na kritickou připomínku, aby v roce, který Hradec Králové
prohlásil Gočárovým, došlo k nápravě, obdržel jeden z autorů tohoto příspěvku jen
vyhýbavé zdůvodnění magistrátu, že návrh na prohlášení domu kulturní památkou
je ve stadiu řízení a leží dosud v šuplíku úředníků na ministerstvu kultury. Tak
tomu je dosud.
Obdobně nebyl akceptován návrh na prohlášení secesního, sgrafity
zdobeného domu v Machovcově ulici v Kuklenách, posledního, zachovaného
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v původním stavu z celé kolonie domků, zbudovaných v roce 1911 v této
i sousední ulici. Tentokrát není vina na ministerstvu kultury.
Potenciální možnost dalšího poškození památkových hodnot, avizovaná
několika občany města, je nedávné odstranění ozdobných kovaných mříží
na suterénních oknech bývalé obchodní akademie na třídě ČSA. Stalo se v průběhu
rekonstrukce budovy pro hotelovou školu, jež sem byla přemístěna z Třebechovic
pod Orebem. Zbyly jen tři směrem do ulice U Soudu, kde mříže zůstaly
zachovány. Zatím po obnově fasády do ul. ČSA byly vráceny kované nárožníky
na ostění sklepních oken, ale mříže nikoliv. Lze jen doufat, že tyto zdobné prvky,
pozůstatky po bývalé škole uměleckého zpracování kovů, se opět vrátí na původní
místa a nedojde k situaci, kdy v minulosti byla odstraněna rozměrná kovaná rohová
lucerna. Důvodem byla instalace budky pro dopravního policistu, který měl řídit
světelnou signalizací provoz na křižovatce. Po likvidaci budky se, přes veškeré
pátrání, po kované lucerně slehla zem. Zůstala jen osamocená druhá lucerna
na opačném nároží. Zda v rámci pokračování rekonstrukce budou i prostředky
na zhotovení repliky je otázkou.
Z uvedeného rozboru vyplývá, že mnohým nedostatkům by bylo možné
zabránit, kdyby pracovníci působící v odborných památkových institucích dostali
větší pravomoci, tj. nebyli závislí na úředním orgánu, který definitivně schvaluje
úpravy objektů a má na starosti též další památkovou agendu a je součástí
přeneseného výkonu státní správy. Co přináší přenesený výkon státní správy
v praxi je nejvíce vidět v Praze. Z poslední doby to je povolení demolice nárožního
domu na Václavském náměstí. Než však dojde již k několikrát avizovanému
schválení nového zákona o památkové péči a její orgány konečně dostanou plnou
samostatnou rozhodovací pravomoc na nikom nezávislou, jako je tomu například
na Slovensku, bude situace v případě střetu zájmů nadále odvislá od subjektivních
posouzení těch, kdož třímají v ruce úřední povolovací razítko. Zamezit těmto,
mnohdy rozporuplným rozhodnutím, konkrétně v Hradci Králové, by napomohlo
respektování názoru regenerační komise a u zvláště složitých kauz vytvoření
skupiny tvořené respektovanými odborníky z oblasti architektury a památkové
péče.

12

Jiří Němeček:
Bude mít Hradec sochu sv. Anežky České?
Před několika dny jsme si připomněli osmisté výročí narození svaté Anežky
České, Přemyslovny, která byla dcerou českého krále Přemysla Otakara I. a jeho
druhé manželky Konstancie Uherské.
Několik dat z historie: Datum
narození
Anežky,
r.
1211
je
v současnosti přijímán, ale uváděn je
také rok narození 1205 nebo 1207. Už
jako děvčátko byla dvakrát zasnoubená,
poprvé se synem Jindřicha II. Slezského
(padl 9. 4. 1241 u Lehnice v boji
s tatarskými hordami). Anežka se starší
sestrou Annou byly poslány na výchovu
do kláštera v Třebnici v Polsku.
Po smrti dětského snoubence se vrátila
do Prahy. Podruhé byla zasnoubena
s Jindřichem, synem císaře Fridricha II.,
a na výchovu poslána do Vídně, kde žila
pět let. Po zrušení zásnub se vrátila
do Prahy a stále více se oddávala
kontemplaci a křesťanské askezi. Jejím
vzorem byl sv. František z Assisi a jeho
společnice sv. Klára, s kterou byla
v písemném styku. Když měla být
obětována politice svého bratra, krále
Václava I. (měla se provdat buď
za císaře Fridricha II. či za anglického
krále Jindřicha II.), rozhodla se pro
život v klášteře. V r. 1231 ze svých
finančních prostředků a s podporou
bratra (daroval jí pozemky na břehu
Vltavy na Starém Městě) zahájila stavbu
kláštera minoritů nejen mužské větve,
ale i ženské (nejstarší na sever od Alp). V roce 1933 přišly do nového kláštera
řádové sestry sv. Kláry z Tridentu a na podzim toho roku pak vstoupila spolu
se sedmi šlechtickými dívkami do tohoto kláštera Na Františku i Anežka.
Ve stejném roce ve spolupráci se svojí matkou Konstancií založila u kostela
sv. Haštala první špitál v Čechách. V r. 1234 se stala Anežka abatyší tohoto
kláštera. Jako klariska nezapomněla na špitální bratrstvo. Na její žádost papež
Řehoř IX. bullou Omnipotentes Deus změnil bratrstvo na samostatný řád s řeholí
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sv. Augustina. Následující rok další bullou vzniká jediný ryze český mužský řád
Řád křižovníků s červenou hvězdou.
Anežka zasáhla i do politického sporu mezi jejím bratrem Václavem
a synovcem Přemyslem Otakarem II. a částí české šlechty. Anežka, kterou již
současníci považovali za svatou, umírá v těžké době pro Čechy dne 2. března 1282,
kdy její prasynovec Václav II. je protekčním vězněm ve Špandavě v Berlíně.
V době hladomoru, který vyvolala braniborská okupace. Teprve 3. prosince 1874
byla dekretem papeže Pia IX. Anežka prohlášena za blahoslavenou a pak
následovalo již pro dnešní střední generaci známé svatořečení papežem Janem
Pavlem II. ze dne 12. listopadu 1989, které předznamenalo pád totalitního režimu.
Tolik ke stručné historii.
K současnosti. V letošním roce zadala z podnětu profesora Petra Piťhy hořická
kamenická škola studentům jako klauzurní práci ztvárnit sv. Anežku Českou.
Z návrhů, provedených nejdříve v hlíně a pak v sádře, bylo vybráno asi 10 návrhů,
které studenti ztvárnili v pískovci. Po dohodě s ředitelem školy Ing. Josefem
Moravcem jsem navrhl, že by některá z vybraných prací mohla být umístěna
v Hradci Králové. Fotografie jsem předal radě města s tím, že si může vybrat,
kterou sochu by chtěla mít v Hradci Králové. Odpovědi jsem se nedočkal. Pokus
jsme zopakovali po návštěvě hořické školy s Ing. Robertem Müllerem a ujištění
ředitele, že několik soch je ještě volných (některé byly již umístěny v různých
částech regionu). Kolega Müller byl nápadem nadšený a následující týden se
při návštěvě hradeckého primátora zmínil o této možnosti. Ten se pro tuto
myšlenku rovněž nadchl a navrhl již konkrétní postup. Ze dvou návrhů na umístění,
které uvádím níže, preferuje první variantu. Po zkušenostech z poslední doby
se sochami v Hradci Králové bude cesta jistě trnitá, ale věřím, že nakonec úspěšná.
Návrhy na umístění stojící sochy sv. Anežky České v Hradci Králové
1. Návrh – na ploše terasy za kostelem sv. Jana Nepomuckého
Zdůvodnění: v těchto místech se dotýkal minoritský klášter s hradem. Klášter byl
prvním v Hradci Králové, založený kolem r. 1240, což je doba, v níž žila
Přemyslovna Anežka již jako abatyše kláštera klarisek Na Františku v Praze, který
založila. Řád vycházel ze stejných kořenů (sv. Františka z Assisi). Socha by byla
viditelná z ul. ČSA. Alternativou může být umístění v parku pod terasami, kde
kdysi byla zahrada hradeckého kněžského semináře (seminář byl zrušen roku
1950).
2. Návrh – v parku vedle bývalého kláštera kongregace chudých školských sester
d´ Notre Dame naproti bývalému ústavu hluchoněmých Rudolfinu, umístění
sochy směrem do Pospíšilovy ul.
Zdůvodnění: ústav hluchoněmých byl charitativní institucí, klášter dnes slouží jako
zařízení pro dlouhodobě nemocné (spojitost se středověkým špitálem),
zjednodušeně se dá říci, že sv. Anežka byla zakladatelkou špitálního hnutí u nás.
Socha by byla viditelná z ul. Pospíšilova.
Lze uvažovat i o dalších místech, ale to ať již vymyslí jiní.
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Petr Slavík:
Druhá etapa obnovy vily „U Rýdlů“ je dokončena
Jednou z realizací obnovy kulturních památek, zařazených v Programu
regenerace Městské památkové zóny Dobruška, byla postupná oprava tzv. vily
U Rýdlů čp. 187 v Novoměstské ulici
v Dobrušce.
Přestavba vily, která je dílem
architekta
Jana Kotěry,
byla
dokončena v roce 1919 pro zdejšího
hoteliéra Václava Rýdla a jeho
manželku
Annu,
rozenou
Laichterovou – sestru významného
českého nakladatele Jana Laichtera.
Tato památka je zajímavou ukázkou
objektu určeného pro moderní
bydlení z počátku 20. století
a dodnes si zachovala nezaměnitelný
styl a projev svého architekta.
Příprava projektové dokumentace započala již na základě doporučení
regenerační komise v roce 2007. Postupně vznikla z rukou Ing. Ludmily Fléglové
z dobrušské firmy Prospekt a Petra Duška z atelieru Living z Týniště nad Orlicí
dokumentace, vycházející z poznání dochovaného stavu kulturní památky,
ze studia díla Jana Kotěry a z cest za poznáním jeho staveb, mj. i Kotěrovy vlastní
vily na pražských Vinohradech. Návrh v sobě zahrnul i rehabilitaci romanticky
pojaté zahrady, včetně vytvoření kopie původního oplocení a zděné pergoly.
Sadové úpravy v projektu připravila Ing. Petra Součková ze Studia zahrad
z Třebechovic pod Orebem. Archivní výkresová dokumentace Jana Kotěry z roku
1918 byla v I. etapě opravy v roce 2010 využita k obnově zaniklých stylových
komínů a vila tak díky opravenému krovu, střešní bobrovkové krytině
a klempířským prvkům znovu začala získávat svůj částečně ztracený výraz. Tuto
první etapu realizovala Stavební společnost Štěpánek z Opočna. V roce 2011
proběhla pod záštitou firmy Asinta stavební společnost s.r.o. z Dobrušky oprava
a nátěr fasády, výměna dožilých oken a provedení jejich kopií, oprava zahradní
lodžie, nátěry dveří, opravy dřevěných plůtků, trámů, soklů a stylového zahradního
domku, dříve využívaného jako skladu zahradního nářadí.
Díky těmto provedeným pracím a podpoře všech etap ze strany Ministerstva
kultury ČR byla II. etapa obnovy dokončena. Záměrem III. etapy v roce 2012 bude
provedení restaurování maleb a nápisů na vstupním portálu, kladí lodžie ve směru
do zahrady a na dřevěném okřídlí severního a jižního štítu. Restaurátorský
průzkum provedla akademická malířka RNDr. Milena Nečásková z Prahy, známá
restaurováním mnohých uměleckých děl, včetně Svatováclavské kaple a mozaiky
na triumfální Zlaté bráně Svatovítské katedrály.
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Po prohlášení zahrady u Rýdlovy vily za součást kulturní památky
nemovitosti by mohla také následovat obnova přilehlé zahrady s architektonickými
doplňky. Cílem do budoucna bude oprava interiéru, zejména podlah, výmalba
a konzervace původních dochovaných prvků – ozdobných skleněných výplní,
kachlových kamen, stropních trámů ve světnici apod. Uskutečněné opravy již nyní
výrazně obohatily nejen okolní prostředí, ale vila znovu získává, alespoň
v exteriéru, svoji původní podobu po dokončení v roce 1919.

Stav z roku 2006

Současný stav
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Aleš Kozák,
ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.
vedoucí projektu internetového portálu PROPAMÁTKY

PROPAMÁTKY - nový internetový portál
pro všechny příznivce památek
Říjen 2011 přinesl všem milovníkům památek dobrou zprávu v podobě
oficiálního zahájení činnosti nového internetového portálu www.propamatky.info.
Portál je určený vlastníkům a správcům památek, odborné veřejnosti, neziskovým
organizacím, představitelům samospráv i všem dalším zájemcům o obnovu,
využívání a financování památek a historicky hodnotných staveb. Portál provozuje
Institut pro památky a kulturu, o.p.s., nezisková organizace založená v roce 2007
za účelem poskytování poradenství v oblasti financování projektů zaměřených na
obnovu památek a kulturu.

Proč vznikl portál PROPAMÁTKY?
Institut pro památky a kulturu je v neustálém kontaktu s odborníky na oblast
památkové péče i laiky pečujícími soukromě nebo pod hlavičkou občanských
sdružení a dalších neziskových organizací o drobné i větší památky. Při setkáních
s nimi si představitelé Institutu se stále větší naléhavostí uvědomovali, kolik
cenných informací o památkách a jejich obnově je ve veřejném prostoru k dispozici
a jak užitečné by bylo mít je snadno dohledatelné zdarma pro všechny zájemce.
Bylo tedy nasnadě vybudovat internetový portál, který současně nabízí možnosti
informace sdílet a dále předávat, upozorňovat na nové formy financování, příklady
dobré praxe i reference firem.
Členění a funkce portálu
Internetový portál PROPAMÁTKY je členěn do tří hlavních oblastí –
Katalog služeb, Financování a Zpravodajství.
Katalog služeb slouží především majitelům a správcům památek, kteří
plánují nebo realizují projekty památkové obnovy. V katalogu se prezentují
organizace a firmy, které mají zkušenosti s obnovou památek. Pro zápis
do katalogu musí organizace disponovat relevantními oborovými referencemi,
které Institut pro památky a kulturu prověřuje. V osmi kategoriích katalogu pak
mohou majitelé a správci památek najít prověřené dodavatele, od soudních znalců
přes architekty a projektanty po řemeslníky a restaurátory. Vedle odborných firem
se v katalogu prezentují také neziskové organizace. S ostatními uživateli sdílí své
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zkušenosti s obnovou památek a mají
možnost doporučovat své osvědčené
dodavatele.
Cílem
portálu
PROPAMÁTKY je sdružit v katalogu
všechny neziskové organizace, které se
starají o památky v České republice.
Sekce
Financování
sestává
z denně aktualizovaného přehledu
vyhlášených dotací, z nichž lze
financovat obnovu památek. Uživatelé
a uživatelky tu najdou dotace vyhlášené
státními orgány, orgány regionální
samosprávy, nadacemi i komerčními
subjekty. Takto komplexní přehled je
na českém internetu unikátem, stejně
jako databáze aktuálně vyhlášených
veřejných sbírek, která tvoří druhou
část výše jmenované oblasti.
Třetí sekce portálu přináší
aktuální zpravodajství pro všechny
zájemce
o
památkovou
péči
a související obory. Čtenáři a čtenářky
tu získají informace o obnovených
památkách, články o možnostech financování obnovy památek, rozhovory,
zajímavé projekty obnovy památek, informace o oborové literatuře i pozvánky
na konference a semináře.
Redakce portálu PROPAMÁTKY každý týden rozesílá e-mailový zpravodaj
s výběrem nejaktuálnějších informací ze všech oblastí portálu. K odběru
zpravodaje je možné se přihlásit přímo na portálu.
Portál PROPAMÁTKY prospívá nejen památkám
Vybudování portálu PROPAMÁTKY umožnila především dotace
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, díky které začal Institut
pro památky a kulturu fungovat jako sociální podnik, vytvořil několik pracovních
míst na částečný úvazek pro osoby se zdravotním postižením a získal možnost celý
rozsáhlý internetový projekt financovat. Portál pomáhající památkám má tedy
i sympatický sociální rozměr.
Institut pro památky a kulturu jako zřizovatel portálu hodlá do budoucna
nadále prohlubovat a precizovat poskytování služby, navazovat užší kontakty
s partnery jako jsou neziskové organizace, Národní památkový ústav, regionální
samosprávy či majitelé památek a chce být spolehlivým partnerem v péči
o památky, což dokládá také etický kodex, kterým se provoz portálu řídí.

www.propamatky.info
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Pavel Bareš: KOSTELY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ
Nové poznatky k dějinám sakrální architektury na Trutnovsku
Pět členů naší Společnosti se ve čtvrtek 20. října 2011 vypravilo do Muzea
Podkrkonoší v Trutnově, aby si tu vyslechli blok přednášek o církevních stavbách v
Trutnově a blízkém okolí, více či méně spojených s postavou architekta Carla
Valmadiho.
Přednáškový blok začal vystoupením Mgr. BcA. Marty Žídková z MÚ
Vrchlabí, která svou přednášku nazvala Stavitel Carlo Valmadi a jeho působení na
Trutnovsku. Postava tohoto renesančního vlašského stavitele je v mnoha ohledech
záhadou, jeho životopisná data jsou velmi strohá. Víme, že žil přibližně mezi lety
1550-1620. Na Trutnovsku je mu připisováno vícero staveb, ale ne všechny jsou
spolehlivě doložené. Jeho architektonický rukopis je však velmi výrazný.
Jako druhý se představil Mgr. Miloš Buroň z ú.o.p. NPÚ v Josefově s
příspěvkem Kostel sv. Václava v Trutnově – Horním Starém Městě. V samotném
Horním Městě se jedná o nejstarší dochovanou stavbu, která prošla několika
přestavbami. V přednášce samotné šlo hlavně o nové poznatky získané díky
nedávnému stavebně historickému průzkumu. Ze stavebně historického průzkumu
vycházel také Ing. Jiří Slavík, rovněž z ú.o.p. NPÚ v Josefově, jenž hovořil o
kostelu sv. Anny ve Starých Bukách, čímž jsme se pomyslně z centra Trutnova
přesunovali do regionu. Obec získala tento kostel do vlastnictví převodem od
církve teprve nedávno, na přelomu let 2006-2007. Až poté mohly začít záchranné
práce, které mají zastavit další chátrání památky. Nejen tomuto kostelu, ale ani
jiným v pohraničních oblastech, se bohužel nevyhnulo vykradení.
Přednáškový blok uzavřela Mgr. Vladislava Říhová, PhD. z Fakulty
restaurování Univerzity Pardubice přednáškou, věnovanou kostelu sv. Jakuba
Většího v Dolním Lánově, kde je prokazatelně doložena účast Carla Valmadiho na
stavbě, respektive dostavbě v letech 1599-1603. Tato trojlodní renesanční stavba je
spolu s přilehlým hřbitovem hodnotnou krajinnou dominantou nejen Dolního
Lánova, ale jde o význačnou kulturní památku celého mikroregionu Malé Labe.
Závěrem lze zhodnotit, že se celý blok přednášek vydařil, návštěva byla
hojná a tak si Muzeum Podkrkonoší může připsat kladný bodík. Další bych jim
přidělil za nedávno skončenou výstavu Česká menšina v severovýchodních
Čechách, která mapovala historii a život české menšiny v tomto regionu od pol. 19.
století do roku 1945.
Následující příspěvek byl přednesen v rámci přednáškového bloku Kostely známé
- neznámé dne 20. října 2011 v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Připraven byl
jako powerpointová prezentace, pro účely Zpravodaje byl proto text redakčně
upraven:
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Miloš Buroň, Jiří Slavík, Václav Horák:
Výsledky stavebně historického průzkumu
kostela sv. Václava v Trutnově – Horním Starém Městě
Kostel svatého Václava v Trutnově - Horním Starém Městě
Jedná se o jednolodní kostel
s pravoúhle uzavřeným presbytářem,
orientovaný
netypicky
k severovýchodu.
Na severozápadní
straně je přistavěna mladší věží. Jedná
se pro severovýchodní Čechy o vcelku
typickou dispozici raně gotického
kostela, vycházející z dřevěných staveb
(pravoúhlý presbytář
mají kostely
ve Vlčicích,
Starých
Bukách,
Václavicích, Krčíně, Starém Městě u
Náchoda...)
Kostel stojí v místě někdejší osady Úpa, existující snad již ve 12. století. První
zmínka o kostele pochází z r. 1313. V minulosti bylo toto datum uváděno jako rok
výstavby, ve starší literatuře zmiňován jako pozdně románský.
Nejstarší stavba sestává z lodě a křížově zaklenutého pravoúhlého presbytáře.
- otázka zaklenutí lodě poměr stran a síla stěn tomu
nasvědčují – doloženo ve Starém Městě u Náchoda;
- otázka podoby a rozmístění oken – zdokumentováno
zazděné okno v presbytáři a kruhové okno v původním
štítě (dnes upravené jako vstup do věže.
Mimo zdí jsou dochovány také archaické konzoly
s hlavami, lidskými a kančí (?), druhotně osazené na věži
(mohou být i pohusitské), okosený vstupní portál do lodě a
křížová žebrová klenba lodě. Tato poměrně masivní
okosená žebra přecházejí z pravoúhlého profilu pomocí
kulovitých
útvarů (typické
pro 13. stol.).
Atypická
je
absence svorníku a osazení konzol
nárožím do prostoru.
Po husitských válkách byla přistavěna
sakristie s okoseným soklem – netypicky
přes roh styku lodě a presbytáře. Údajné
poboření husity roku 1424 není na
současné stavbě znát.
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Renesanční přestavba na přelomu 16. a 17. století
V období renesance byla zřízena nová okna a vstup na kazatelnu, upraven vítězný
oblouk, přistavěna věž s bílou vápennou omítkou a červeným nárožním
kvádrováním. Přístavba věže je ikonograficky zachycena do roku 1581, písemné
prameny k tomuto datu mlčí. Roku 1612 je doloženo osazení hrotnice s korouhví,
zvon je datován letopočtem 1609. Věž je nejspíš nepatrně starší. Roku 1612 byla
zvýšena o jedno zděné (dnes hodinové) a snad i dřevěné zvonové patro, staršímu
původu nasvědčují římsy s lichoběžníkovým profilem.
Loď byla zastropená dřevěným deskovým malovaným stropem, byl také zřízen
krov „klasové“ konstrukce se sanktusníkem (dnes neexistuje) a byla zřízena
otevřená či zastřešená (?) schodiště na kůr po stranách věže (doloženo i v nedaleké
Zlaté Olešnici).
Carlo Valmadi ano, či ne?
Italský architekt Carlo Valmadi (1550-1620) podle
starší literatury vestavěl loď mezi věž a presbytář
(Stránský, 1983). Jeho stavbám odpovídají některé
detaily, jako například profilace portálu věže, okna.
- absence klenutí a lunetové římsy: z r. 1961 máme
zprávu o zakrytí jejich zbytků v r. 1921, dobové
prameny a ikonografie ji ale nezachycují, současná
terénní situace je znehodnocená. A to měly být
viditelné i zbytky červené sgrafitové výzdoby.
Dobové prameny zachycující řadu marginálií o jeho
spojitosti s kostelem však mlčí (roku 1591 písemně
doložen na radnici v Trutnově – Huttelova kronika.
Barokní úpravy z druhé poloviny 17. a první poloviny 18. století
Na konci 17. stol. vznikl severní (takzvaný babský) kůr. Této dataci odpovídá
profilace stropních trámů s výběhy, zdivo a krov ale mohou být starší
(dendrochronologie). Současně byl zřízen i stávající dvouúrovňový západní kůr.
Roku 1736 byl pořízen nový zvon. V souvislosti s tím byla nejspíš zřízena stávající
štenýřová zvonice se zvonovou stolicí pro tři zvony s obedněným patrem.
Potvrzení či vyvrácení této hypotézy očekáváme od dendrochronologie. Zároveň
byla nově podklenuta a přepatrována věž a došlo též k zazdění starších oken
v jejích spodních patrech. V této době byla nejspíš snesena také věž sanktusníku.
Opravy v 19. a 20. století
V roce 1818 došlo k opravě bednění věže, kolem poloviny 19. stol. byla přistavěna
předsíň severního (babského) kůru a roku 1867 pořízeny věžní hodiny.
V souvislosti s tím došlo k přesunu jedné z konzol, byla též zřízena kruhová okna
pod kruchtou. Po roce 1840 byla zastřešena schodiště na západní kůr, která byla až
dosud bedněná.
K velkým opravám došlo v letech 1921 a 1929: tvrdé omítky, výměna oken,
odstranění zbytků lunetové římsy (?), vyměněn strop lodě.
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Rudolf Khol:
Výprava za památkami na Chrastecko
První říjnovou sobotu jsme s kamarádem využili krásného počasí a vyrazili
na pěší túru na Chrastecko za poznáváním kulturních památek.
Nejprve jsme navštívili městys Žumberk, ve kterém se nachází hned několik
významných památek. Centru
městyse vévodí areál kostela
Všech
svatých,
postavený
ve 14. století. V roce 1782 byl
chrám pozdně barokně přestavěn
a nakonec pseudorománsky a
pseudogoticky upraven. V jeho
prostorách se dochovalo pozdně
gotické
sanktuárium
(stánek
na hostie) a v kapli se nachází
kamenný
náhrobek
Felixe
Sebastianiho z Častolovic z konce
18. století. Na presbytáři je zazděn
znak se šesti štíty, náležející
dřívějším majitelům Žumberka (počátek 15. Století): Meziříčských z Lomnice,
pánů z Boskovic, ze Šternberka a Říčan. V těsné blízkosti kostela stojí starobylá
zděná zvonice s dřevěným patrem, která byla obnovená v roce 1789. Zvon přelitý
roku 1865 Karlem Vilémem Paulusem v Hradci Králové nesl nápis: LETA 1536
GA ZWON ZWIESTUGI WOGNU WAM, OD MISTRA JAKUBA PTACZKA.
Druhý zvon odlil v r. 1767 Johann Georg Kühner v Praze.
Další
památkou
v Žumberku je hrad, nesoucí
stejné jméno. Vznikl zřejmě
na přelomu 13. a 14. století.
Hrad byl založen na ostrohu,
spadajícím na západní straně
strmým svahem do údolí říčky
Holetínky.
Na
ostatních
stranách, kde svahy byly
mírnější, byl kolem hradu
zřízen
příkop,
vytesaný
ve skále. Na nejpřístupnější
jihovýchodní straně byl příkop
zesílen ještě valem. Východně
od
hradu,
zčásti
ještě
na ostrohu, vzniklo podhradní městečko. Sám gotický hrad měl pětiúhelníkový
půdorys daný podobou hradního ostrohu. Skládal se z nevelkého dvoukřídlého
22

paláce, jehož západní část byla věžovitá, a nevelkého nádvoří, které přiléhalo
k paláci a na třech stranách bylo uzavřeno vysokou hradbou. Na konci 16. století
převzal panství Václav Záruba z Hustířan. Za jeho doby došlo kolem r. 1590
k renesanční přestavbě hradu, která zasáhla hlavně palác. Na jeho vnější straně byla
prolomena nová velká okna místo dřívějších malých oken gotických. Zcela byla
přestavěna nádvorní strana paláce a rovněž opatřena velkými okny. Celý palác
dostal rustikovanou renesanční omítku, jejíž zbytky jsou dosud zachovány.
Z této renesanční přestavby pochází větší část zachovalého zdiva paláce.
V této době byla asi také část k hradbám přistavěných dřevěných budov, nahrazena
zděnými stavbami. V roce 1700 panství, zahrnující hrad, dvůr, městečko Žumberk
a dalších 24 vesnic, přechází koupí na Františka Josefova Schönfelda. Nový majitel
nechal hrad zpustnout. Jako pustý se připomíná i roku 1757 v tereziánském
katastru. Posledním obyvatelem zpustlého hradu byl vrchnostenský lékař, který zde
žil až do roku 1770. Postupně pak začalo bourání hradních budov a materiálu se
používalo na výstavbu dvora i dalších staveb v městečku. V polovině 19. století
byly z hradu již jen zříceniny. V r. 1920 se v rámci první pozemkové reformy
zřícenina stala majetkem Klubu československých turistů, který provedl nejnutnější
konzervační práce. Nyní o hrad pečuje městys Žumberk, který zde provádí sanační
práce.
Naše další cesta vedla
do
osady Podskala,
nacházející
se
mezi
obcemi Vrbatův Kostelec
a Chlacholice. Jedná se
o malebné
skalnaté
romantické údolí, kterým
protéká potok Žejbro.
Uprostřed
údolí,
pod strmou
opukovou
stěnou,
je
pramen
a bývalé lázně. U nich
stojí barokní jednolodní
kostel
Panny
Marie
pod Skalou z roku 1696.
Byl postaven hradeckým
biskupem Františkem Kristiánem z Talmberka. Velmi hodnotné jsou obrazy
bočních oltářů sv. Floriána a Václava od A. Machka. Toto místo má velmi silné
genius loci. V 19. století a v období první republiky bylo vyhledávaným výletním
místem, jehož hlavním lákadlem byly zmíněné lázně a vyhlášený hostinec.
Po krátkém občerstvení v budově bývalých lázní jsme pokračovali v cestě dále.
Našim dalším cílem byla ves Podlažice s barokním kostelem sv. Markéty. Byl
vybudován v letech 1696 až 1721 na místě zaniklého benediktinského kláštera.
Jedná se o trojlodní baziliku s ochozem kolem trojbokého presbytáře a dvěma
věžemi v průčelí. V kostele se nachází hrobka královéhradeckého biskupa Jana
Kryštofa Františka z Talmberka. V severozápadní věži visí zvon, datovaný
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roku 1548. Původně zde stál benediktinský klášter, který byl založen někdy kolem
roku 1150, dokončen byl roku 1159. V jeho zdech byla sepsána největší rukopisná
kniha světa Codex Gigas (doslova velká kniha) – Ďáblova bible. Důležitá zpráva je
dochována z r. 1245, kdy
byl sedleckému klášteru
zastaven právě Codex
Gigas
s
vyobrazením
ďábla. Tato kniha je dnes
vystavena ve Švédsku, kam
se dostala jako válečná
kořist na konci třicetileté
války.
Zánik
zdejšího
kláštera
je
spojen
s husitským
tažením
do východních Čech na jaře
r. 1421. Klášter byl dobyt
a vypálen.
Panství s troskami kláštera
postupně střídalo majitele, až se v polovině 17. století stalo majetkem hradeckého
biskupství. Třetí biskup královéhradecký Jan Fr. Milčín, svobodný pán
z Talmberka, chtěl na troskách bývalého kláštera vystavět klášter nový.
Pro nedostatek finančních prostředků se jeho myšlenka neuskutečnila. Jedinou
stavbou, která z celého projektu byla realizována, je právě barokní kostel
sv. Markéty. Již v 19. stol. byly při úpravách okolí kostela nalézány nejrůznější
historické artefakty. První plošný odkryv na lokalitě provedl v letech 1908-1909
středoškolský profesor Plaček, z jehož dokumentace se nám dochoval celkový
rekonstrukční plán kláštera a řada zajímavých nálezů, rozptýlených dnes
po muzeích Chrudimska. Stav kostela sv. Markéty nebyl v posledních letech příliš
dobrý. Proto byla zahájena oprava, jejíž součástí bylo také odvětrání základů. Tyto
práce se odehrály v listopadu
a prosinci 2003. Strojové
hloubení rýhy bylo záhy
nahrazeno
regulérním
záchranným archeologickým
výzkumem, který provedl
Archeologický ústav AV ČR
Praha ve spolupráci s firmou
Milan Čermák.
Poslední zastávkou na
naší výpravě byl zámek v
Chrasti u Chrudimi, stojící
ve východní části náměstí.
V místech dnešního průčelí
stávala rychta, kterou dal
mezi lety 1579 až 1605 přestavět Albrecht Slavata z Chlumu a Košumberka
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na „panský dům“. K němu bylo roku 1605 přistavěno severní křídlo. Od roku 1664
se zámek stal letní rezidencí hradeckých biskupů. V letech 1721 až 1731 byla za
biskupa Jana Adama z Mitrovic zahájena stavba východního křídla a kolem roku
1742 bylo přestavěno západní křídlo a přistavěno jižní. Je samozřejmé, že byly
upraveny vnitřní prostory zámku. Ve východním křídle byla vybudována
a vysvěcena kaple sv. Jana Nepomuckého, vyzdobená za biskupa Josefa Haise roku
1891 podle návrhu emauzských benediktinů. V současnosti je zámek v majetku
města, které ho v posledních letech s pomocí fondu Ministerstva kultury opravilo.
Upravené nádvoří zámku spolu s muzejním koncertním sálem (bývalou zámeckou
kaplí s původními malbami) slouží k pořádání koncertů. V západním křídle je
umístěn městský úřad, v ostatních křídlech městské muzeum. To bylo založeno
roku 1893 Vincencem Paulusem. Stálé expozice jsou věnovány především
vlastivědné historii regionu Chrastecka, konkrétně jsou zaměřeny na geologii,
paleontologii a vývoj člověka. Dále na pravěké osídlení a feudalismus, historický
vývoj Chrasti, významné kulturní osobnosti, zaniklá řemesla a tkalcovské žakárové
stavy. Muzeum pořádá krátkodobé a sezonní výstavy z vlastních i zapůjčených
sbírkových předmětů. V muzejní galerii se konají výstavy obrazů, fotografií a
grafiky, v prostorách bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého jsou pořádány vernisáže
výstav, koncerty a přednášky. K zámku patří zahrada, kterou dal vybudovat
v polovině 19. století biskup Karel Hanl. Její rozloha činí tři hektary.
Naši cestu končíme na náměstí v Chrasti příjemným posezením v místním hotelu
Dvořák, který mimo jiné nabízí i vlastní cukrářské speciality.
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