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Vážený pane řediteli, vážený pane náměstku. 

Ano, zřejmě došlo a možná dále dochází k vzájemnému nepochopení. My samozřejmě bereme na vědomí, že je ve 

Vaší kompetenci postupovat tak, jak postupujete. Od začátku se však snažíme najít smysl a podstatu Vašeho postupu a Vašich 

rozhodnutí, protože jsme přesvědčeni, že jako státní instituce, by jste měli konat a postupovat ve „státním zájmu“.  

A zde je asi jádro celého problému:  

Vy tvrdíte, že ve státním zájmu je, za nemalé státní prostředky, přebudovat „NEBYTOVOU“ zachovalou státní památku 

na objekt „BYTOVÝ“, přestože se v jiných prostorách zámku již byty nacházejí a v současnosti nejsou ani plně využity. To, že by se 

jednalo o bydlení pro současného kastelána p. Ivana Šenka na dobu jeho starobního důchodu, nám sám pan Ivan Šenk 

jednoznačně a jasně sdělil a potvrdil na jednání 2.1.2012. Smysl a přínos takovéhoto využití objektu č.p.38 je pro nás již naprosto 

nepochopitelný. 

My jsme naopak přesvědčeni, že z hlediska přínosu pro společnost, stát a státní zámek Hrádek u Nechanic, by bylo 

mnohem přínosnější dotčenou státní památku zachovat a zachovat i její současný charakter „strážnice“. Státu by bylo dále 

placeno nájemné, nájemce by objekt a jeho okolí udržoval a dále zveleboval (a to i ve vlastní režii – viz naše studie), nájemce by 

pořádal akce pro návštěvníky zámku a tím ho zviditelnil. To, že by se navíc jednalo o nájemce, který daný objekt zachránil před 

téměř jistou demolicí, v podstatě vlastními silami ho zrenovoval a udržoval, pečuje a udržuje nejen regionální bojiště a pomníky, 

ale pomáhá zachovat odkaz českého vojenství a národa a to specielně východočeského regionu, toto naše přesvědčení 

samozřejmě ještě umocňuje. 

Na základě mnohokráte zmíněných skutečností a na základě velmi dobré znalosti místních poměrů a situace se proto 

proti takovýmto neopodstatněným rozhodnutím snažíme bránit. Věřte, že i ztráta zázemí, který pro naše spolky představoval 

tento objekt, je pro nás opravdu obrovskou komplikací. Navíc, pohlížení NPÚ, resp. Správy státního zámku Hrádek, na náš spolek, 

který po mnoho let nezjištně supluje stát v péči o královéhradecké bojiště, bojiště I. sv. války ve Slovinsku, na kterých jsou 

pohřbeni naši předkové, pořádá osvětové akce ku prospěchu i Vámi spravovaných objektů, atd., jako na partičku obtížných 

nadšenců, která nemá v podstatě na nic nárok, je pro nás po těch letech spolupráce absolutním zklamáním.  

Pro ještě větší vyjasnění níže upřesňujeme Vámi rekapitulovaná fakta: 

ad 1) Souhlasí. 

ad 2) Bereme na vědomí. Nicméně nechápeme, že po tolika letech, nepošlete takovéto důležité upozornění 

doporučeným dopisem. Ještě jednou opakujeme, že jsme tento dopis neobdrželi. Sám p. ředitel Ing. Pešek se 

na našem jednání 20.12.2011 o tomto dopisu nezmínil. Ukázal nám ho až kastelán I.Šenk na jednání 2.1.2012 a 

my jsme ho na tuto skutečnost okamžitě a jasně upozornili. Jde tedy opět spíše o logiku věci, jak po cca 20ti 

letech sdělit nájemci, že mu smlouvu neprodloužím. 

ad 3) Jak jsme se již několikráte vyjádřili: Absolutně nemůžeme souhlasit s tím, že se jedná o smysluplnou a 

ekonomicky výhodnou koncepci využití objektu a tedy, že postupujete ve „státním zájmu“. 

ad 4) Není pravdou, že pronajímatel (NPÚ) neměl žádné povědomí o tom, že objekt využívají spolky dva (Sportovně 

střelecký klub Hrádek a Historický C.k. řadový pěší pluk č.18)! Již mnohokráte jsme toto deklarovali s tím, že se 



jedná v podstatě o stejné osoby, protože mnoho členů SSK Hrádek je současně členy osmnáctky a tyto spolky 

velice úzce spolupracují a jejich činnost se prolíná. Oba spolky se společnou měrou podílely i na pořádání akcí 

pro zámek Hrádek a na údržbě a opravě objektu. Tuto skutečnost velmi dobře věděl mnoho let kastelán I.Šenk 

(mmj. bývalý člen SSK Hrádek) a tuto skutečnost věděli i předchůdci pana ředitele Ing. O.Peška. Jelikož 

charakter akcí pořádaných ve spolupráci se správou zámku se jednoznačně více blížil zaměření spolku 

Historický C.k. řadový pěší pluk č.18, požádali jsme proto o převedení nájemní smlouvy na tuto organizaci a 

považovali to více méně za formální záležitost. Nájemní smlouvy byly od začátku na SSK Hrádek, jelikož pod 

hlavičkou tohoto subjektu byl objekt zachráněn před demolicí a zrenovován. Slovy byrokracie se tedy hovoří o 

„třetí osobě“, fakticky se však vždy jednalo o ty samé lidi... ať již pod hlavičkou C.k. pluku či střelců. 

ad 5) Dtto viz. výše. Požádali jsme nejen o prodloužení, ale zároveň o převedení nájemní smlouvy na Historický C.k. 

řadový pěší pluk č.18. Fakticky se však jedná o tytéž osoby. Ptáme se tedy logicky: V čem je problém? 

Jednoznačně pouze v byrokracii Vašeho úřadu. Fakticky oba subjekty po celou dobu dbaly a pracovaly pro 

blaho dotčeného objektu a zámku. 

ad 6) Právě ekonomičnosti, hospodárnost a smysluplnost Vaší koncepce je velice diskutabilní, protože se bytové 

jednotky v objektech zámku již nacházejí a nejsou zcela využity. Navíc se musíme ptát: Je NPÚ institucí kulturní, 

nebo státní firmou,  pro kterou je hlavním zájmem a prioritou, jak uvádíte, „maximální výnos“. To by jste za 

chvíli mohli přestavět st. zámek Hrádek na hotel, nevěstinec nebo třeba obchodní centrum. Tím by byl jistě 

zaručen Vámi zmiňovaný maximální výnos. Co je tedy úkolem NPÚ? Co je pro společnost přínosnější? 

ad 7) Nabídnutí krátkodobých pronájmů č.p.38 v budoucnosti opravdu nechápeme. Pokud by byla uskutečněna 

koncepce, kterou uvádíte a díky níž jste nám smlouvu neprodloužili – tzn. předělání  č.p.38 na standardní 

bydlení, jak ho potom chcete nabízet ke krátkodobému pronájmu našemu spolku? Až by tedy budoucí 

nájemník v objektu bydlel, tak by nám ho poskytl třeba na C.k.manévry a účastníci by s prominutím spali 

v „jeho peřinách“? Navíc tvrdíte, že se musíme vystěhovat okamžitě, protože chcete zahájit stavební práce. 

Takže např. letošní manévry by probíhaly na staveništi a účastníci by místo čák nosili plastové přilby? Odpusťte 

nám prosím s nadsázkou psané věty, ale tuhle nabídku tak trochu asi někdo nedomyslel, že? 

ad 8) Vše již bylo několikrát řečeno a protiargumentováno. Bereme na vědomí. Pouze krátké vyjádření ke dvěma 

bodům: 

ad f) Podjatost kastelána Ivana Šenka vůči našim spolkům je nejen opodstatněná, ale i několikráte jeho ústy 

potvrzená. Ještě jednou rekapitulujeme. Pan I. Šenk nám jednoznačně a zcela bez vytáček na jednání 2.1.2012 

sdělil, že je to on, kdo má zájem o objekt č.p.38 „na důchod“ a že je to on, kdo přestavbu nebytového objektu 

č.p. 38 na objekt bytový inicioval. Dále jednoznačně řekl, že z výše uvedeného důvodu o naší činnosti 

neinformoval své nadřízené kladně .... citujeme: ....“Nemůžete se mi divit, každý sledujeme své cíle“. Z těchto 

důvodů se s námi na uvedené schůzce odmítl bavit jak o námi navrhované koncepci č.p.38 na rok 2012 a akcích 

spojených se zámkem a objektem č.p.38. Jak tedy máme jednat s člověkem, který s námi prostě jednat odmítá 

a svou podjatostí se vůbec netají? 

ad g) Děkujeme Vám za adekvátní prodloužení lhůty na vyklizení objektu do 18.3.2012. Že je toto posunutí termínu 

konečné bereme samozřejmě na vědomí. 

 

za Historický C.k. řadový pěší pluk č.18 a Sportovně střelecký klub Hrádek 

Ladislav Petráček - předseda spolků 

Ing. Martin Klika – místopředseda Historického C.k. řadového pěšího pluku č.18 a člen SSK Hrádek. 

 


