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NPÚ ÚOP v Josefově 

Ing. Oldřich Pešek 

ředitel  

 

Č. p. 38 – Bývalá hrádecká strážnice – návrh oprav, úprav a akcí na rok 2012 

Navrhovatel: Historický C.k. řadový pěší pluk č.18, o.s. Hradec Králové 

Vážený pane řediteli. 

Na základě našeho jednání z 20.12.2011, jsme v rámci naší žádosti o prodloužení a převedení nájemní smlouvy na č.p. 

38. vypracovali následující návrh oprav, úprav a akcí na rok 2012. 

Uvedené práce by byly prováděny nájemcem, na základě písemného návrhu nájemce, za dozoru pracovníka PÚ. Byly 

by rozděleny na etapy, dle finančních možností nájemce. 

Nájemce by vždy každý rok k 31.1. předložil zprávu o využívání a o provedených pracích na objektu č.p. 38.   Následně 

po dohodnutém termínu by byl proveden kontrolní den. Na základě zjištěných skutečností by se mohla řešit výše nájemného, 

popřípadě jeho korekce. Jako nájemné navrhujeme stávající částku 4000,- Kč ročně. 

 

Plánované OPRAVY a ÚPRAVY na č.p.38: 

1) Zajistíme výměnu popraskaných střešních tašek. Materiál seženeme ve vlastní režii. Budou použity stejné (pokusíme se 

sehnat starší-stejné barvy) tašky - bobrovky, aby zůstal zachován vzhled objektu. Techniku a práci zajistíme též sami. 

2) Oprava opadané venkovní fasády. Jedná se o klasickou vápennou omítku s vrchní štukovou vrstvou, která na červeném 

nátěru měla imitaci cihlového zdiva. Techniku a práci zajistíme též sami. Materiál (kromě barev) jsme též schopni 

zajistit. Poslední opravu fasády provedli členové SK  v roce 1989. 

3) Nahrazení plotu z pletiva dubovým tyčkovým plotem – VIZ. STUDIE V PŘÍLOZE – Na základě informací od pamětníků se 

jedná o původní typ plotu: Dubové kulaté sloupy se šikmo zaříznutým koncem, zadlabané lígre, pokryté klasickým 

tyčkovým plotem. Práce a mechanizaci zajistíme ve vlastní režii. Materiál po dohodě s NPÚ. Návrh - možná by byl 

materiál na sloupky k dispozici z rekultivace parku.  

4) Uzavření silnice branou – stejného typu jako plot, jež byla dle inf. od pamětníků, mezi rohem č.p. 38 a přilehlým 

objektem č.p. 36 – VIZ. STUDIE V PŘÍLOZE. Zamezí se tak divokému užívaní jak venkovních prostor č.p. 38, tak i spodní 

části parku státního zámku. Toto považujeme za velký přínos pro st. zámek. Branka pro pěší by byla otevřena, vrata by 

byla zamknuta. 1 klíč od vrat by byl u kastelána, další klíče by měli též všichni nájemci prostor v areálu SZ.  

5) V blízkosti č.p. 38 nebo přímo na objekt navrhujeme umístit vitrínu, jež by informovala o úloze zámku v roce 1866, 

stručně o historii a opravách pomníků 1866 a 1.sv.v.,  dějiny 18IR a pokračovatelé odkazu 18IR. Objekt dříve sloužil jako 

strážnice a strážný byl zpravidla válečný vysloužilec. Naposledy invalida z 1.sv.v. Takový obraz by měl objekt 

návštěvníkovi připomínat. 

6) Navrhujeme, aby se vytvořila naučná stezka zámeckým parkem, kde jedna ze zastávek bude i č.p.38. 

7) Nově rekonstruovaný suchý záchod by zůstal zachován pro účely nájemce. Pokud by byla pořádána u objektu veřejná 

akce, byly by případně instalovány mobilní soc. zařízení. 

8) Zajistíme ve vlastní režii revizi hasícího přístroje. 

 

AKCE spojené s objektem č.p.38 a státním zámkem: 

1) První víkend v lednu pořádáme ve spolupráci se Střeleckým klubem Hrádek pravidelné C.k. ostré střelby (na střelnici 

Hrádek). Této akce se účastní i spřátelené organizace jako např. Československá obec Legionářská – Mladá Boleslav, 
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KVH Nový Bydžov, 6. praporu polních myslivců z Náchoda, Klub přátel pplk. Karla Vašátka, 8. Landwehr IR  z Prahy ... 

atd. Objekt č.p. 38 sloužil pro odpolední vyhodnocení výsledků, předání cen a přátelskému posezení. Účastníci ze 

vzdálenějších míst zde mají zajištěn nocleh. Součástí střeleb je i dopolední pochod po bojišti v okolí st. zámku Hrádek u 

Nechanic s výkladem o historii těchto míst především v roce 1866. V návaznosti na to, že III. ročník, který se koná 

v sobotu 7.1.2012 je již dlouho naplánován a je nahlášeno mnoho účastníků, chtěli bychom Vás touto cestou požádat, 

zda bychom mohly objekt č.p.38 na tuto akci využít, ať již naše budoucí působení schválíte, či ne. Rádi bychom Vás na 

tuto akci též pozvali. Jedná se o zajímavou podívanou, kterou nemá člověk možnost vidět „každý den“. Mohli bychom 

též uvedené věci prodiskutovat tak říkajíc přímo na místě. 

2) Budou pořádány tradiční C.k. manévry (konec května). Programově bychom objekt č.p.38 „propojili“ s objektem zámku, 

např. instalací malé výstavky (doplnění výstavy v zámku) v č.p.38 a ostatním programem na nádvoří zámku či v jeho 

blízkosti. Velká výstava by se instalovala v prostorách k tomu určených a to v křídle SZ za kaplí. Máme v připravena 

dobová hudební vystoupení, tradiční „školení“ návštěvníků v užívání dobové výzbroje či výstroje, účast zájemců z řad 

návštěvníků na secvičení C.k. pěchoty, krátká bitevní ukázka atd., nabízíme: při večerní prohlídce zámku bychom se 

v dobových uniformách prohlídky zúčastnili a návštěvníkům přiblížili úlohu zámku, či jejího majitele v roce 1866 ... 

program by byl samozřejmě prodiskutován se správou zámku. Navrhujeme v době manévrů instalovat u č.p.38 strážní 

budku, kde by strážný procházející návštěvníky zval na instalovanou výstavu. V případě zájmu by mohla být výstava 

přístupna i více dní.  

3) Dvakrát do roka brigáda u přilehlých pomníku z války 1866. Jeden šachetní kříž, který pravidelně též udržujeme, se 

nachází v těsné blízkosti zámku – u cesty k č.p. 38. Zde jsou pochovány amputované končetiny raněných, kteří byli po 

bitvě ošetřování na Hrádku. Zdůrazňujeme, že vlastní bitva probíhala i na panství hraběte Harracha a že byl 

protektorem Spolku pro udržování památek na bojišti královéhradeckém. 

4) Na podzim znovu zajistíme přednášku pro veřejnost, která se nemusí týkat pouze roku 1866, ale např. 1.sv.válka, ČS 

legie, obrněná brigáda atd. Intenzívně spolupracujeme s Československou obcí legionářskou (ČSoL) a spolky zabývající 

se odkazem ČS legionářů – pořádáme spolu výstavy i přednášky a naši kolegové již projevili zájem takovou přednášku 

uspořádat. Navrhujeme, aby se přednáška konala opět ve zlatém sále st. zámku, tak jako tomu bylo 16.9.2011. 

5) V březnu je plánována tradiční C.k. zabíjačka u objektu č.p.38. Na ní zveme nejen zástupce spřátelených organizací, ale 

též představitele okolních obcí.  

6) V srpnu je naplánováno tradiční setkání se slovinskými přáteli z Družstva Peski. Setkání je zaměřeno na plánování 

pokračování oprav pomníků 18IR na slovinském bojišti I.sv.v.. Budou též předány dosud získané informace o původním 

provedení pohřebišť a osudech pochovaných vojáků. Bude též předána finanční hotovost pro účely oprav pomníků 

věnovaná členy 18. pěšího pluku. Toto setkání se vždy uskutečňovalo v objektu č.p. 38. 

7) Koncem února pořádáme tradiční Promítací večírek 18IR, pro členy i veřejnost se zaměřením jak na historii 18IR, tak na 

činnost spolku 18IR. 

 

Výše uvedené je jen část naší činnosti. Přesto byl, je a stále doufáme, že i bude pro nás (potažmo i střelecký spolek 

Hrádek) tento objekt pilířem a základnou naší klubové činnosti. Členové obou spolků zde za ta léta odvedli velké množství práce 

a jsme přesvědčeni, že nebýt aktivit a zájmu našich členů o tento objekt již od roku 1987, bylo by dnes č.p. 38 dávno minulostí, 

jelikož se před tím, než se v roce 1987 stal naší klubovnou, uvažovalo díky jeho havarijním stavu o jeho likvidaci. 

Věříme, že naši žádost o prodloužení a převedení nájemní smlouvy vyhodnotíte kladně, že bude naše spolupráce 

pokračovat a dále se rozvíjet a že společnými silami posuneme jak objekt č.p.38, tak st. zámek Hrádek u Nechanic zase o krok 

vpřed k odkazu a pozici, kterou si jistě mezi českými památkami zaslouží. 

S úctou a přáním všeho nejlepšího v roce 2012 

za Historický C.k. řadový pěší pluk č.18  

předseda spolku Ladislav Petráček a místopředseda Ing. Martin Klika 

Přílohy: 

Studie – návrh nového oplocení a brány u č.p.38 

Fotografie původního stavu objektu před rekonstrukcí v roce 1987 
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Současný stav – plot z pletiva a bez brány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaný stav - Dubové kulaté sloupy se šikmo zaříznutým koncem, zadlabané lígre, pokryté klasickým tyčkovým plotem, brána s brankou 

stejného typu  
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Stav před rekonstrukcí v roce 1987 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


