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Kde nás najdete ? 

Králíky, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický 



Vznik v letech  2006 -2012 



Památník obětem internace Králíky otevřen 
v roce 2012  

jako jediný v ČR 
  

Hlavní projekt muzea z let  
2006 – 2012 otevřen  
v dubnu 
 

 Záštita kardinála 
Mons. Dominika DUKY 

 Externí spolupráce s 
řeholemi v ČR a SR 

 Vyjimečné postavení 
Památníku v rámci ČR 

 Rozšíření archivu a 
knihovny ext. 
Spolupráce s ABS ČR, 
NA a nejvyššími 
konferencemi řeholí 



 
Zřizovatel Památníku je nevládní 
organizace VHK ERIKA Brno, o.s. 

  VHK ERIKA Brno, občanské sdružení je nestátní 
neziskovou organizací s celostátní působností 
založenou v roce 1996 v Brně a je: 

- Mandatářem města Králíky (provoz muzea) 

- Zakladatelem: Králického Sněžníku, o.p.s. 

           Králické pevnostní oblasti, o.p.s. 

- Členem:       Asociací muzeí a galerií České republiky 

- Zřizovatelem:  

- Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního 
srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky 

- Památníku obětem internace Králíky 

- Knihovny generála Mašína (studovna, 
badatelna – náměstí Králíky 5 km od klášt.) 

 



Vznik POI v letech  2006 -2012 
 Zřizovatel:  Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14   

 „U cihelny“ Králíky (Vojensko-historický klub ERIKA Brno, o.s.) 
 

 Provozovatel:   JK CONSULTING, s.r.o. (Poutní dům) 
 

 Duchovní správa kláštera:   Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího 

Vykupitele (Redemptoristé)  Nyní: Biskupství Královéhradecké  
 

 Projekt vznikl za finanční podpory:  

 Nadace ČEZ, Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje a europoslance 

      Ing. Jana Zahradila. 
 

 Archivní výzkum a odborná příprava v letech 2009-2010: 

 Ing. Bc. Richard  M. Sicha, Mgr. Tomáš BURSÍK, PhDr. Jiří PLACHÝ, Ph.D. , Bc. 

Václav TRUP, Mgr. Lucie ŽÁKOVÁ-VOTRUBCOVÁ 
 

 Autor scénáře a autoři textů hlavních, k vězeňství a operativní technice:  Ing. 

Bc. Richard  M. SICHA a ThDr. Petra GABRIELOVÁ, Th.D.,PhDr. Aleš KÝR, 

PhDr. Daniel POVOLNÝ, Ph.D. 
 

 Grafika a výtvarné řešení panelů a autor loga Památníku:  Mgr. David URBÁNEK 

 



 Dekorace a technické práce:       

 Zdeněk BÁRTA, Mgr. Tomáš HAJLEK, Josef KUBIŠ, st., Antonín NETERDA, Marta 
NETERDOVÁ, Zdeňka MATĚJKOVÁ, Lukáš PERNICKÝ, Milan PILMAJER, Ing. Ladislav 
TÓTH 

 Právní, archivní, muzejní, odborná a další materiální pomoc: 

 Robert BAYER                        

 Mgr. Radim BUREŠ (Kancelář prezidenta republiky)  

 JUDr. PhDr. David ELISCHER, Ph.D. (PF UK Praha),  

 Jan HUSÁK (Sněmovna PČR),  

 Mgr. Pavel JAKUBČIN (ÚPN Bratislava),  

 PhDr. Jan KALOUS, Ph.D. (ÚSTR Praha)  

 Mgr. Miloš KOCÍ (Úřad vlády ČR),  

 Bc. Josef KUBIŠ, ml.,  

 PhDr. Aleš KÝR (Kabinet dokumentace a historie VS ČR),  

 Bc. Hana LAMATOVÁ (RM Vysoké Mýto),  

 Mgr. Pavel NAVRÁTIL (ABS),  

 JUDr. Mikuláš PAPOUŠEK,  

 PhDr. Daniel POVOLNÝ, Ph.D. (VHÚ Praha),  

 PhDr. Alena ŠIMÁNKOVÁ (NA Praha),  

 plk. Mgr. Miloš ŠTĚPÁN (Policie ČR),  

 PhDr. Prokop TOMEK (VHÚ Praha),  

 Mgr. Irena VORLICKÁ (Praha).  

 

 



 Instituce, řády a kongregace: 
 

 Archiv bezpečnostních složek,  

 Exarchát Řeckokatolické církve v ČR,  

 Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR,  

 Královská kanonie premonstrátů na Strahově,  

 Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže - Česká provincie,  

 Kongregace Školských sester de Notre Dame,  

 Město Králíky,  

 Městské muzeum v Králíkách. 

 Národní archiv v Praze,  

 Provincialát České provincie Tovaryšstva Ježíšova,  

 Provincialát Řádu menších bratří – františkánů,  

 Římskokatolická farnost v Kelči,  

 Římskokatolická farnost v Kunčicích pod Ondřejníkem,  

 Salesiáni Dona Bosca,  

 Státní oblastní archiv v Příbrami,  

 Hornické muzeum Příbram, 

 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě,  

 Ústav pamäti národa v Bratislavě. 





Sál č. I průvodce pro pedagogy 
   Památník obětem internace Králíky s historickou expozicí je 
důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na základě 
tzv. státem řízené centralizace deportováni a byli na tomto místě 
v období let 1950 – 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní 
svobodě.  (Pedagogové vždy vhodné navštívit nejdříve web s informacemi.) 

 

   Centralizačním klášterem a internačním střediskem 
v Králíkách v letech 1950 – 1961 prošlo celkem přes 500 osob. 
Mnozí z nich byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni 
v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území 
tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli nebo nemohli najít 
společenské uplatnění.  

 

   V Památníku je možnost seznámit se s osudy některých 
řeholníků. Historická expozice chronologicky přímo navazuje na 
expozici v nedalekém Muzeu čs. opevnění z let 1935-38, 
Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ o historii a vývoji čs. státu do roku 
1938 a některých souvislostech poválečného vývoje Československa. 



Sál č. I Úvod do problematiky 



Centralizace v Králíkách - specifika 
  Centralizační klášter v Králíkách 1950 – 1954 
  Centralizační středisko v Králíkách 1955 - 1961 
  Redemptoristé a vystavený poklad Hory Matky Boží 
  Zmocněnci – velitelé centralizačního kláštera, ostraha SNB 
  Budova majetek kláštera + model kláštera a hospodářství 
  Převýchova v CK a dohled Státní bezpečnosti portréty Stb 
  Odchod řeholníků z králického kláštera a následné soudní   
     procesy 
 
   K osudům řeholníků: 
  Řád menších bratří - františkánů  
     (František Smištík, OFM) 
  Kongregace Nejsvětějšího  
     Vykupitele – redemptoristé  
     (Jan Zemánek, CSsR) 
  Řád svatého Basila Velikého  
    (Ján Sučko, OSMB) 
  Tovaryšstvo Ježíšovo (Antonín Zgarbík, SJ) 
 
 



Sál č. II Persekuce v TNP a NPT   
 Model místnosti kanceláře velitelství Tábora 

nucené práce (audiovizuýální řešení) a plotu 

 Ukázka ubikace – ložnice vězňů „baráku“ Nápravně 
pracovního tábora s informacemi (vysvětlení 
problematiky ve vazbě na lokality v bývalé ČSR) žák,  
student je součástí expozice….. 



Sál č. III Věznice v ČSR 

 Organizace vězeňství a postavení vězňů v letech  

    1950-1961 

 Ukázka samovazby (návštěvník je uvnitř) 

 Ukázky stejnokroje  dozorce věznice další exponáty 

 Závěr expozice 



Knihovna a badatelna – 5 km 

 Knihovna „generála Mašína“, Velké náměstí 367, 
Králíky  
 



Inventář je na webu www.pamatnikkraliky.cz 

 



Knihovna a badatelna - studium 

 Badateli jsou zejména řeholníci, pozůstalí, studenti - 
zpracovatelé bakalářských, diplomových a odborných prací. 

 Obsahuje vybrané kopie materiálů k CK Králíky a seznam 
internovaných osob omezených na osobní svobodě v místě. 
Studovat lze na základě uděleného souhlasu ABS a NA Praha 
Muzeu za dodržení podmínek archivního zákona. Lze studovat 
ojediněle i pozůstalosti a 3D exponáty. (K náhledu  tzv. Pražský 
misál, breviáře z pozůstalosti P. Zuskáče, CSsR) 

     Příklady studijních materiálů: 

 Vyšetřovací spisy Krajské správy MV Hradec Králové, Brno a Praha 

 Objektový svazek kláštera v Králíkách a související dokumentace 

 Osobní spisy příslušníků StB kteří vykonávali činnost v přímé souvislosti s CK 
Králíky nebo proti církvi, řeholím a potlačení svobody náboženství v kraji 

 Archivní materiály Státního úřadu pro věci církevní, MŠK a Náboženské 
matice 

 Knihovna a archiv dále dle inv. literaturu k probl. bezpečnostních složek a 
persekuci obyv. v letech 1939-1989 a regionální zajímavosti. 

 



Kontakty do Muzea (+Památníku) 

 

Muzeum čs. opevnění z let 1935 -38 
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 
 
http://cihelna.militaryclub.info 
Průvodci pevnost (Prostřední Lipka): 737 928 569 
Ředitel (Velké nám 367, 561 69 Králíky): 603 517 932 
Dotazy, archiv, knihovna: ks14muzum@seznam.cz  

Památník obětem internace Králíky 
 
www.pamatnikkraliky.cz  
Klášter (Poutní dům):605 912 840 info@poutnidum.cz  
Ředitel (Velké nám 367, 561 69 Králíky): 603 517 932 
Dotazy, archiv, knihovna: ks14muzum@seznam.cz  
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Děkuji za pozornost ! 

„Národ který nezná svoji minulost je 
odsouzen ji znovu prožít…“ 


