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Z á p i s 

 
z 18. jednání Výboru pro kulturu a památkovou pé či Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje, 
konaného dne 18. 12. 2018 od 14:00 hod.  

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové 
 

 
Přítomni:  MUDr. Zdeněk Fink, Josef Dvořák, Ing. arch. Jan Falta, PaedDr. Josef Lukášek, 

Miroslav Kodydek, Vít Kotrbáček, Mgr. Jaroslava Vydarená, Pavel Marek, 
Ladislav Bílek, Ivan Doležal, Jana Šandová, Dis. 

 
Omluveni:  František Kinský, Bc. Miroslav Matějka, DiS., Ing. Martin Soukup, Ing. Anna 

Maclová 
  
Hosté:  Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Kateřina Churtajeva, Bc. Pavel Hečko, Ing. Martin 

Puš, Ing. Radek Pavlačka, Mgr. Ivana Kudrnáčová, Bc. Antonín Šimek, DiS. 
 

Program jednání: 

 
  1.  Zahájení  
  2.  Schválení programu, schválení hostů a volba ověřovatele zápisu  
  3.  Prezentace studie Revitalizace Braunova Betléma – Ing. Martin Puš, ředitel 

Revitalizace Kuks, o.p.s. 
  4.  Poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce s trvalou záštitou Rady 

Královéhradeckého kraje pro rok 2019 – Bc. Antonín Šimek, DiS. 
  5.  Termíny konání výboru v roce 2019 
  6.  Různé 
  7.  Závěr 
  
  

 
 
K bodu 1 
Zahájení  
 
Jednání zahájil a řídil předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje MUDr. Zdeněk Fink. Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly 
všem členům výboru zaslány před zasedáním. 
 
 
K bodu 2 
Schválení programu, schválení host ů a volba ov ěřovatele zápisu  
 
Program 18. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči byl jednomyslně schválen. 
Schváleni byli i přítomní hosté jednání. Ověřovatelem zápisu byl zvolen PaedDr. Josef Lukášek. 
 
  
USNESENÍ 18/90/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. s c h v a l u j e  
 1. program 18. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje 
 

 2. hosty na 18. jednání 
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II.  v o l í  
  ověřovatelem zápisu PaedDr. Josefa Lukášeka 

 
Hlasování:  
         Pro  11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 
 
K bodu 3 
Prezentace studie Revitalizace Braunova Betléma  
Členům výboru byla představena studie Revitalizace Braunova Betléma – podpora návštěvnosti 
a prezentace národní kulturní památky, konzervační a stabilizační opatření, jejímž 
zpracovatelem je Zahrada Olomouc, s.r.o., zodpovědným řešitelem Ing. Radek Pavlačka. Na 
zpracování studie se podíleli Ing. Lubomír Čech, Ing. arch. Viktor Čehovský, Mgr. Jiří Kaše, 
Doc. Jiří Novotný. Studie řeší celkovou obnovu areálu s adaptačními opatřeními směrem 
k návštěvnosti objektu včetně prezentace umělecko-historické hodnoty památky. Areál Nového 
lesa není komfortně přístupný z kukského areálu, pěší trasa je dlouhá několik kilometrů a tak je 
nejčastěji navštěvován automobilem nebo autobusem. Zvyšující se zájem o tuto památku 
zejména po úspěšné obnově špitálu a lázní v Kuksu vyvolává potřebu důstojného 
návštěvnického zázemí. Ing. Pavlačka seznámil přítomné se současným stavem a návrhy 
řešení. Zpracovaný návrh má tři okruhy řešení. Prvním je kultivace stávajícího areálu Betléma, 
který obnáší úpravu prostředí lesa a bezprostředního okolí objektů. Druhým okruhem je 
stabilizace prostředí a konzervace jednotlivých výtvarných a architektonických prvků. Třetí 
okruh se zabývá návštěvnickým servisem a prezentací památky. Návrh řeší strukturu cestní 
sítě, přeložení hospodářské lesní cesty, přístupovou cestu doplňuje o trasu nad lomy, cesta je 
doplněna o detailní úpravu ploch před artefakty „Braunova Betléma“, většinou rozšířením 
pískové plochy, úpravou výšky povrchu a umístěním informačních prvků a mobiliáře, jsou 
navrženy nové prostory pro posezení a soustředění návštěvníků. Hospodářský les, který je 
v bezprostředním kontaktu s památkou, je navržen k vyčlenění na les zvláštního určení. 
Součástí návrhu je i odborný zásah na jednotlivých sochách a ostatních prvcích souboru 
„Braunova Betléma“. Jedná se o opatření, související s úpravou cesty, kde dochází k výstavbě 
odvodňovacího systému a zajištění mobilního zimního zastřešení artefaktů a dále o odborné 
zásahy konzervačního a restaurátorského charakteru. Také jsou např. navrženy pěstební 
opatření vedoucí k přeměně z monokultury na řídký háj listnatých i jehličnatých dřevin, kde by 
měly šanci narůst solitéry vysokého věku. Jako turistické zázemí je navržen objekt 
návštěvnického centra ze tří elipsovitých objektů s klenbou připomínající českou placku. Jedna 
z elips je objekt informačního centra s toaletami, druhá je kavárna – občerstvení a třetí 
audiovizuální sál. Pro prezentaci Braunova Betléma byl navržen audiovizuální program. 
Původní vyasfaltované parkoviště nemá normativní úpravu charakteru dopravní stavby. Návrh 
rozčleňuje příliš velké plató parkoviště na několik částí výraznými ostrovy zeleně. Studie řeší 
také konzervaci, restaurování a ochranu soch. Je navrženo sezónní zastřešení soch, 
demontovatelné pro letní sezónu se snahou maximálně zneviditelnit konstrukci zastřešení. 
Další etapou je začlenění revitalizovaného Braunova Betléma do celkového záměru obnovy 
Šporkovy barokní krajiny. 
Ing. Puš také objasnil proces výběru zpracovatele studie a informoval přítomné, že v lednu se 
uskuteční seminář pro zastupitele. 
Ing. arch. Jan Falta vyjádřil názor, že naprosto prioritní by měla být ochrana kulturního dědictví, 
pak řešení otázky turistického zázemí. Nutno je klást si zejména otázky, proč vznikl Braunův 
Betlém a jaký je vlastně jeho příběh. Dále navrhl zapojení výboru pro kulturu a památkovou 
péči. Na to reagoval pan radní Hečko, který navrhl výboru, že člen/členové výboru mohou být 
členy pracovní komise. 
 
USNESENÍ 18/91/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
I. bere na vědomí   

prezentaci studie Revitalizace Braunova Betléma 
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II. jmenuje  
do pracovní skupiny Revitalizace Braunova Betléma členy Výboru pro kulturu a 
památkovou péči Ing. arch. Jana Faltu a Ivana Doležala 
III. ukládá 
Ing. arch. Janu Faltovi a Ivanu Doležalovi, členům Výboru pro kulturu a památkovou 
péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
informovat ostatní členy Výboru pro kulturu a památkovou péči o obsahu a 
výsledcích jednání pracovní skupiny Revitalizace Braunova Betléma 
 
Hlasování:  
         Pro   11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
 

 
 
K bodu 4 
Poskytnutí neinvesti čních dotací na kulturní akce s trvalou záštitou Rad y 
Královéhradeckého kraje v roce 2019 
 
 
USNESENÍ 17/92/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 
 I. projednal  
  poskytnutí neinvestičních dotací na podporu realizace kulturních akcí s trvalou 

záštitou Rady Královéhradeckého kraje na rok 2019 dle přílohy č.1 zápisu 

     II. doporu čuje  

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestičních dotací na 
podporu realizace kulturních akcí s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje na 
rok 2019 dle přílohy č. 1 zápisu 

 

Hlasování:  
         Pro   11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 

 

 
K bodu 5 
Termíny konání výboru v roce 2019 
 
USNESENÍ 17/93/2018/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Královéhradeckého kraje 

I. projednal  
návrh termínů konání Výboru pro kulturu a památkovou péči na rok 2019 

     II. schvaluje  

termíny konání výboru v roce 2019:  
15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. vždy od 14 hod. 
 
Hlasování:  
         Pro   11 
         Proti    0 
         Zdržel se   0 
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K bodu 6  
Různé  
 
K bodu 8 
Závěr 
 
Předseda výboru poděkoval členům Výboru pro kulturu a památkovou péči za účast na jednání 
výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15:45 hodin jednání 
ukončil.  

  
 
 

 

 
Zapsala: Mgr. Pavlína Mazánková 

……………………………………….. 
předseda výboru  

…………………………………………. 
ověřovatel zápisu 


