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Věž staré radnice vydala tajemství 
 
V červnu letošního roku byla zahájena oprava tzv. „Staré radnice“ na svitavském náměstí. Unikátní 
rekonstrukce, kterou město Svitavy pokračuje v regeneraci městské památkové zóny, se dotkla 
radniční věže, střechy, otvorových prvků a nejvíce poničené části fasády. Obvyklou praxí v historii 

při rekonstrukcích významných budov bylo vkládání pamětních spisů, 
listin, dokumentů, tiskovin a fotografií do bání opravovaných věží. Jen 
málo svitavských památek takové dokumenty nemá a když dělníci sňali 
báň radniční věže, byly nalezeny dva měděné tubusy zatavené cínovou 
plombou. Otázkou pro historiky bylo, co obě pouzdra obsahují.  
Oba tubusy byly dopraveny do Městského muzea  a galerie ve Svitavách, 
kde se vlastně ani neohřály. De facto neskutečná zvědavost vedla 
muzejníky k bezprostřednímu otevření tajemných schránek. I když 
z historické literatury jsou známy přepisy německých pamětních listin, 
které byly vloženy do tubusu koncem 18. století a v polovině 19. století, 
při opravách věže nebylo jasné, v jakém stavu se listiny dochovaly. Jejich 
pouzdro bylo dosti zoxidované, ale jeho obsah zůstal intaktní. Na poměrně 
čitelném textu německého kurentu nechal zub času pouze malé stopy 

poškození v podobě prosakujícího inkoustu. Ihned byly pořízeny digitální fotokopie a listiny uloženy 
do zcela nového tubusu.  
Mnohem větším překvapením byl pro muzejníky obsah druhého tubusu radniční věže. „Neměli jsme 
o tomto tubusu žádné zprávy,“ říká historik svitavského muzea Radoslav Fikejz, „a jeho obsah je 
pro nás obrovským překvapením. Našly se v něm dokumenty o opravě radnice z roku 1953, o níž 
jsme sice věděli, ale která pro nás byla zahalena tajemstvím.“ Mezi dokumenty, které jsou poplatné 
době svého vzniku, tedy době nejtužšího stalinismu se objevily 
unikátní fotografie z opravy radnice, svitavské šaténky, 
potravinové lístky a peníze před a po měnové reformě roku 1953. 
Nechyběly ani sovětské listy, novoroční projev prezidenta 
K. Gottwalda, tryzna za zemřelého Stalina a jiné dobové skvosty. 
Základem však je pamětní spis svitavského historika Jana 
Kopeckého a podrobný soupis uložených věcí signovaný tehdejší 
radou městského národního výboru. I u těchto věcí a dokumentů 
byla provedena odborná fotodokumentace. Všechny originální 
dokumenty budou 27. srpna 2015 vráceny zpět v nových 
pouzdrech do radniční báně a přibude k nim i pouzdro nové, tedy 
třetí. V něm se nachází pamětní spis města Svitavy, který popisuje 
město v historickém vývoji v období let 2003–2015. 
 Dvacetistránkový dokument navazuje na pamětní list ve schráně 
věže kostela sv. Josefa a podává statistické, popisné, historické 
a zevrubné informace o městě. Nechybí ani ukázky soudobého 
tisku, radničního zpravodaje Naše město, Svitavského deníku 
a propagačních materiálů o městě. Součástí dokumentů jsou informace o vlastní opravě radnice, 
o technologiích použitých při rekonstrukčních pracích, seznamy firem a podrobný rozpočet opravy. 
Všechny dokumenty jsou opatřeny městskou pečetí a podepsány statutárními zástupci města. Možná, 
že za dalších padesát let naši následovníci do věže přidají i pouzdro další a budou napjatě otevírat 
všechna nalezená. 

Radoslav Fikejz 


