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Je tu konec školního roku a děti těšící se na letní 
prázdniny. V loňském roce jsem Vám, v rámci toho-
to seriálu slíbil, pokračování věnující se základním 
školám, a tak kdy jindy než opět na konci školního 
roku slib plním. Současně využívám pohledů do mi-
nulosti i k poodhalení historie jednotlivých budov. 
Vzhledem k tomu, že většina údajů byla dohledá-
vána po archivech ve stavebních dokumentech a 
upřesňována z různých pamětí, je zcela možné ne-
přesné užití historických názvů či posunů některých 
časových skutečností. 

A. Speciální základní škola
Škola si letos připomene již 55.výročí svého vzniku 
ke dni 1.9.2006. Byla zřízena v r.1951 jako škola pro 
mládež vyžadující zvláštní péči. Většina z nás ji zná 
pod názvem „Zvláštní škola“. 
Na samotném počátku byla umístěna v ředitelně 
bývalé zdravotnické školy v tehdejší Gottwaldově 
ulici (nyní již Nádražní). Budova sloužila od r.1925 
Městské odborné škole pro ženská povolání. Po-
stupem let a nutností jejího rozšiřování se zvláštní 
škola stávala větší a větší. První velká přestavba čás-
ti budovy pro potřeby školy začala v únoru 1968 a 
skončila lednem 1969.

V r.1979 bylo zavedeno 
akumulační vytápění, 
což byl pro školu též 
významný mezník pro 
zabezpečení hygieny 
v objektu, a o dalších 
deset let později došlo k 
odkoupení sousedního 
navazujícího domu za 
účelem jejího rozšíře-
ní. V témž roce (1989) 
započala výstavba bytu 
pro školníka a konečně 
v r.1994 proběhla dlou-
ho očekávaná přestav-
ba s jejím propojením 
se sousedním domem. 
K tomu začala škola vy-
užívat pozemek za do-
mem jako dětské hřiště. 
V r.1996 půdní vestav-
bou pokračovalo rozšiřování školy, které skončilo 
v létě 1998 vybudováním dalších tříd. Škola získala 
dnešní podobu, a to díky celkové investici v letech 
1994 – 1998 ve výši 5 mil. Kč. Na přestavbě se sta-
vebně podílela firma STAPS, elektropráce provedla 
firma Elektro Jedlička. 
Vlivem restruktulizace školství je škola přejmenová-
na ke dni 1.5. 2003 na Speciální školu a od 1.1.2006 
nese název Speciální základní škola.

B. Základní škola ul. 28.října
Budova, kde sídlí tato škola, byla vystavěna v r.1908 
na základě stavebních plánů z r.1905 jako c.k.úřed-
ní budova. Od počátku zde sídlilo Žamberské 
hejtmanství a okresní soud včetně vězení pro teh-
dejší okres Žamberk. Po II.světové válce se v budově 
usídlil okresní národní výbor, který zde vydržel až do 
r.1960, kdy byl zrušen okres Žamberk a úřednictvo 
budovu opustilo.
Na základě vládního usnesení č.557/1960 ze 22.7 
1960 přidělila dislokační komise budovu Zeměděl-
ské odborné škole (ZOU) a sídlila zde i Zemědělská 
škola mistrovská. Obě školy se usídlily v pravé části 
budovy (při pohledu od Vojáčkových sadů) v pro-

Žamberské školy II – 1. část

storách bývalého ONV.
V polovině 50.let se ukázaly v rámci města velké 
problémy se zabezpečením jedenáctileté a osmileté 
základní výuky pro poválečné ročníky mladé gene-
race. Základní školství sídlilo až na sedmi místech 
po městě (oficiálně je uváděno pouze pět), což při-
nášelo značné problémy s organizací výuky. Jede-
náctiletka byla vyřešena v r.1954 vznikem nynějšího 
gymnázia, nicméně v její budově zůstaly ročníky 
osmiletého školství. Několik tříd v r.1959 odešlo do 
nové přístavby OU SPZ (viz text. ZŠ ul.Nádražní v 
zářijovém čísle ŽL) a několik tříd bylo v r.1960 pře-
místěno do levého křídla budovy bývalého hejtman-
ství do prostor okresního soudu. Tím započala 
epocha základní devítileté školy v budově bývalého 
soudu. Mnozí i dnes mluví o „škole na soudu“, ale 
také má přezdívku „dolní škola“.
Ve školním roce 1968-1969 po osamostatnění gym-
názií jako samostatných typů středních škol odešel 
zbytek tříd devítiletky z budovy gymnázia do budovy 
„na soudě“.
Budova od doby předání pro účely školství prochá-
zela množstvím plánovaných přestaveb. Bohužel, 
některé zůstaly jen plánované.

Pro velký rozsah čerpané tématiky je pohled do his-
torie základních škol v Žamberku rozdělen do dvou 
částí. S tou další se setkáte při příležitosti začátku 
školního roku 2006 - 2007(pokračování v ŽL č.14)

 Ing. Fabián Vladimír, REÚP
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Žamberské školy II.
pokračování z ŽL č.12 
V r.1960 prošla budova „soudu“ základními úpra-
vami pro zahájení výuky. V létech 1961 -1962 byly 
připraveny stavební plány pro provedení přístavby k 
části, kde sídlilo ZOU . V r.1962 byla již vyhloubena 
jáma pro základy, celá akce byla v r.1963 zastavena 
a jáma zela v zadním traktu školy až do r.1970 (viz 
foto). V polovině 60.let se uvažovalo o výstavbě in-
ternátu za využití zmíněné jámy, ale k přístavbě ne-
došlo. V těchto létech alespoň došlo k opravě fasády 
v nynější podobě. Při této akci byla provedena též 

oprava půdních hodin a znaku první republiky pod 
nimi, který je možno obdivovat dodnes.
Zemědělská škola sídlila v objektu do svého odcho-
du ze Žamberka r. 1976. Od té doby byla budova 
pouze základní devítileté školy. 
Počátkem 80.let se podařila realizace nástavby školy 
na levém křídle budovy nad bývalým vězením, škola 
v té době přešla k vytápění akumulačními kamny. V 
dalších letech proběhla rekonstrukce dílen.
Ve své nynější podobě se škola již nachází více jak 
dvacet let a počátkem let devadesátých změnila ná-
zev na „Základní škola“.
C. Základní škola ul. Nádražní
Tato škola, známá též jako „horní škola“, respektive 
její areál, se vyznačuje poměrně velkým množstvím 
nerealizovaných plánů na přístavby, nástavby a 
rozšíření objektu. Ve skutečnosti byla realizována 
pouze dvojí přístavba. A tak současný areál školy je 
třeba rozdělit na tři části. 
První částí je budova, kde nyní sídlí městská 
knihovna a která byla postavena v r.1934 na základě 
plánů pana stavitele Františka Havlíčka. Od počát-
ku v budově sídlila „Živnostenská obvodová škola“, 
svého času též jako „Živnostenská škola pokračo-
vací“, která z pronajatých prostor ve městě přešla 

do této budovy, tzv. do svého. Po II.světové válce v 
létech 1948-1949 se v souvislosti s umístěním Školy 
pracovních záloh (OU SPZ) poprvé hovořilo o nut-
nosti jejího rozšíření o dílny pro realizaci praktické-
ho vyučování ve prospěch elektrotechnické školy v 
Letohradě, která byla zřízena pro elektrotechnické 
závody OEZ. Mnozí se tehdy setkali s názvem – zá-
kladní odborná škola. Odborné učiliště OEZ, poz-
ději jako Střední odborné učiliště elektrotechnické 
zde sídlilo až do r.2000. Po jeho přestěhování do 
Letohradu a po rozsáhlé rekonstrukci budovy byla 
v budově v přízemí umístěna městská knihovna a do 
2.NP se rozšířila nynější základní škola.
V návaznosti na problémy se základním školstvím v 
Žamberku začaly již počátkem r.1955 vznikat první 
projekční plány na provedení přístavby k OU SPZ. 
Přístavba školy byla prováděna v rámci tehdejší 
tzv. „Akce Z“ v létech 1957 - 1959. Osmiletá výuka 
základního školství v Žamberku tak začala působit 
v nové druhé části objektu již od září r.1959. Ve 
školním roce 1960-1961 došlo k rozšíření výuky zá-
kladního školství o jeden ročník a od února 1961 až 
do počátku 90.let škola nesla název „Základní deví-
tiletá škola“. Po následující restruktulizaci školství 
je název změněn na Základní škola, který je platný i 

dnes. K tomuto vznikajícímu komplexu bylo projek-
továno od 60.let několik variant přístaveb pro roz-
šíření školy (další učebny, stravovací úsek) a to po 
obou stranách původní budovy. Nakonec byla jako 
třetí část vystavěna na přelomu 80. a 90.let minulé-
ho století stávající přístavba se spojovacím krčkem 
vlevo od hlavní budovy, nacházející se podél ulice 
17.listopadu. Základní škola se tak mohla pomysl-
ně rozdělit na dvě části. V původní přístavbě (známé 
mezi žáky jako „stará budova“) zůstal nižší stupeň 
ZŠ a školní družina, v nové budově jsou umístěny 
ročníky tzv. 2.stupně ZŠ, i když zde se nachází ně-
kolik tříd nižších ročníků. Škola tak mohla defini-
tivně opustit budovu ZUŠ, získat vlastní družinu a 
pro zkvalitnění výuky se podařilo snížit počet žáků 
ve třídách. To vše se podařilo k 1.9.1992.
Školství v Žamberku je velmi obsáhlé téma, jistě se 
zatím nedostalo na všechny, a tak snad zase někdy 
příště. Závěrem mi však dovolte alespoň takto podě-
kovat desítkám pedagogů všech školských zařízení, 
kteří dennodenně po mnoho desítek let se nám věno-
vali na rozjezdu do života a budou se takto věnovat i 
našim potomkům. 

 Ing. Fabián Vladimír,REÚP



Žamberské listy 1 www. zamberk. cz 12

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK       ROČNÍK XVI. 1. ČERVENCE 2005
S  PŘÍLOHOU

Dnešní díl proměn věnujeme žamberským ško-
lám. Začnu podle abecedy. Shodou okolností vše 
vyšlo tak, že v dnešní části Vás provedu střední-
mi školami a v některém z dalších tematických 
dílů našeho cyklu se budu věnovat školám zá-
kladním.

A. Gymnázium
Již z dob minulých je gymnázium považováno jako 
vstupní brána k vyššímu vzdělání a vždy bylo pý-
chou každého města, které tento vzdělávací ústav 
mělo zřízeno. V 1.polovině minulého století byl 
dosti frekventovaným lidovým názvem „Reálka“ 
(reálné gymnázium), dnes se užívá již několik let 
zaběhnutý „gympl“.
Gymnázium v Žamberku nemá bohatou tradici 
předválečného gymnázia. Svoji činnost zahájilo 
1.9. 1954, takže v loňském roce 2004 to bylo celých 
50 let jeho existence. Přesto sídlí v budově, která 
v letošním roce oslaví 125 let od doby, kdy začala 
školství v Žamberku sloužit. V průběhu své historie 
škola měnila svůj název, délku studia a také trochu 
svoji podobu, jak dokládají přiložené fotografie.

C. Střední odborné učiliště obchodu 
     a služeb (SOU Zámek)
Škola byla umístěna v počátku druhé poloviny 
minulého století (od r.1956) v objektu zámku, ma-
jetku rodu Parishů, tehdy však ve státní správě. Po 
restitucích měla možnost škola zámek i nadále obý-
vat a snad negativní stránkou je moderní přístavba 
internátu (1988 – 1993) pro studující a moderní 
renovace levého křídla zámku (nad údolím Orlice), 
byť architektonicky se jednalo o stavbu přizpůso-
benou vzhledu zámku. Však pro tyto „architekto-
nické“ zvláštnosti byl zámek zařazen i v jednom z 
dílů dokumentárního cyklu České televize „Šumná 
města“ – konkrétně v díle „Šumná Orlice“. Velmi 
zajímavě tuto skutečnost popsal slovem doprová-
zející herec arch. David Vávra, že se jedná o „bru-
tál“ moderní doby.

 Ing. Vadimír Fabián, REÚP

B. Odborné učiliště a Praktická škola
Tato budova má pohnutý osud, neboť v počátku 
minulého století sloužila jako městský sirotčinec - 
útulek pro osiřelé děti (od r.1906). Byla postavena 
a financována na náklady Oskara Parishe (*1864 
- +1925), majitele žamberského velkostatku. Na-
chází se v Tyršově ulici č.p.214. V celé budově bylo 
dbáno na pořádek a čistotu, děti byly již od útlého 

věku vyučovány pořádku a lásce k práci, pečovaly 
o ně řádové sestry. Žamberští měšťané podporovali 
každoročně dárky i finančními příspěvky chod to-
hoto ústavu. V letech 1969 -80 zde byl zřízen dětský 
domov pro dívky ve věku 15 -18 let a od r. 1981 je 
budova využívána jako odborné učiliště.
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