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Příběh Zděné se začíná psát  
19. března 1749.  

 
Tehdy Martinu Ungrovi připadla 
chalupa po smrti Matěje Ungra. 
Jeho syn František je v roce 1790 

uváděn jako první hostinský.  



zápis v gruntovní knize z 19.3.1749 



12.června 1798 kupuje budovu 
Zděné čp.33 od Františka Ungra 
Václav Kunc ze Strašic (narozen 
r.1766), jeho manželka Barbora 

pocházela z Padrtě.  



první strana gruntovní knihy 



zápis z 12.6.1798 



Soupis obyvatel Zděné čp.33 z roku 1806 



Po Václavu Kuncovi se střídají syn 
Václav Kunc (nar. 1808), Stanislav 

Kunc (nar. 1839) s manželkou 
Karolinou. V roce 1881, stejně jako 

ještě v roce 1891 je majitelkou 
vdova po Stanislavovi Karolina, v 

roce 1909 je uváděn její syn Leonard 
s manželkou Annou, roz. 

Pelikánovou 



Soupis obyvatel 
Zděné čp.33  
z roku 1834 



Budova Zděné je dominantou 
středu obce Zaječov. Podívejme 

se na několik historických snímků 
z období 1900 až 1945.  



Obec Zaječov kolem roku 1900 se Zděnou 



1910 



1911 



1914 



1930 



1931 



1938 



1938 







Pohled ze dvora na klášter 



Budova Zděné byla v centru dění, 
v jejích prostorách se odehrávaly 
zábavy, schůze spolků a cvičilo se 

zde. Před budovou se fotily 
skupinky dětí a dospělých.  



1925 Pozvánka na zábavu do Zděné 





1931 



1932 



Cvičenci Sokola 



Skupinka před vraty Zděné 



Školní třída, ročník 1921 



1937 



1934 III. třída 



O pouti 



O pouti 



Z rodinného archivu  
rodiny Kunců 





Na citeru hraje Slávka Kuncová 1930 













Leonard Kunc 



Sál ve Zděné 



Škola a Kuncojc vrch 



Cesta před Zděnou 



Sušení sena na Kuncojc vrchu 



Pohostinství prosperovalo, např. 
v roce 1936 se ve Zděné vytočilo 

157 hl piva a prodalo 5.060 kg 
masa, o rok později již 173 hl piva 

a 5.500 kg masa. 
 



V roce 1940 je Zděná rozdělena 
mezi Annu Kuncovou, Stanislavu 

Krosovou, Jiřinu Kozlerovou, 
Marii Hrdličkovou, Vilemínu 
Bastlovou a nezletilou Janu 

Kuncovou, později provdanou 
Jelínkovou.  



Poslední hostinskou před 
znárodněním byla paní  

Anna Kuncová (*1885 - + 1966). 
 

Zděná zůstává stále v centru 
dění… 



1949 



Zděná v 50.letech 20.století 



Svádění dobytka do JZD 



1958 



1958 



1963 



1965 



1966 



1969 (stodoly byly zbourány v roce 1972) 



1972 Práce na přestavbě Zděné 



1972 Práce na přestavbě Zděné 



1972 Práce na přestavbě Zděné 



1972 V sále Zděné probíhaly výstavy 



1972 Výstava včelařů a zahrádkářů 



1972 Výstava včelařů a zahrádkářů 



1974 Stavba pošty a prodejny potravin 



1973 – 1975 Stavba pošty a Jednoty 



8.5.1975 Předání prodejny Jednotě do užívání 



9.6.1975 Úklid před otevřením potravin 



Prodejna Jednoty a pošta 



1980 



Přichází rok 1989  
Budova Zděné připadá v restituci 

původním majitelům, kteří ji v 
roce 1992 prodávají manželům 
Köszégiovým, kteří zde krátce 

provozují pohostinství  
„U Andulky“ se sálem.  



Starosta Jan Hlad s Andulkou a hosty 



Majitelé se dostávají do finančních 
problémů, Zděná propadla Komerční 

bance a chátrá.  
Objekt je 3 – 4 roky neudržovaný, 

nezabezpečený, zatéká sem voda  a 
ve středu 15.3.2000 v 17:30 hod. zde 

vypukl požár, který dílo zkázy 
dokonal…  

















O den později 



O den později 



Bývalá klubovna TJ Sokol 



Vchod do Zděné a výčep 



Velký sál 



18.5.2001 



30.12.2001 



30.12.2001 



30.12.2001 



17.11.2002 



17.11.2002 



Po požáru budova chátrá. 
Projevuje o ni ale zájem Obecní 

úřad Zaječov, který zde chce 
vybudovat byty s pečovatelskou 

službou.  



Budovu se mu podařilo koupit v 
dražbě 28.11.2005  

za 1.060.000,- Kč a podává 
žádosti o dotace, ty ale 

nedostane.  
Budova je zabezpečena a 

částečně opravena střecha. 
Využití Zděné nepřichází. 



25.9.2004 



11.12.2004 



11.12.2004 



30.1.2005 



27.5.2006 



27.5.2006 



30.9.2006 



27.1.2007 



27.1.2007 



21.6.2008 



13.9.2008 



Vzhledem k havarijnímu stavu,  
obecní zastupitelstvo na svém 

pracovním jednání dne 5.11.2012 
schvaluje demolici budovy nebo 

ji nabídne k prodeji za 1,- Kč.  
S demolicí budovy nesouhlasí 

většina občanů obce.  





V prosinci 2012 zakládáme 
„Občanské sdružení Zděná“ jehož 

cílem je záchrana budovy před 
plánovanou demolicí, její 
rekonstrukce a využití pro 

volnočasové aktivity.  



14.12.2012 proběhlo veřejné 
zasedání obecního zastupitelstva, 

na kterém O. S. Zděná 
argumentovalo výsledkem 

petice, kterou podepsalo 462 
občanů, a tím oddálilo zbourání 

budovy Zděné.  



Prohlédněme si havarijní stav 
budovy ze dne 29.12.2012, kdy o 

její záchranu usiluje naše 
občanské sdružení 

















Ledárna, později sklad uhlí 





























O.S. Zděná řeší na své Valné 
hromadě 4.1.2013 další osud 

této budovy. 
 

Zděnou kupuje od Obecního 
úřadu Zaječov za symbolickou  

1,- Kč dne 7.6.2013. 







V roce 2013 O.S. Zděná 
uspořádalo nebo se podílelo na 
13-ti kulturních a společenských 

akcích.  



O.S. Zděná pořádalo přednášky o 
cestě do Jižní Ameriky.  

Celkem se čtyř povídání  
zúčastnilo 250 posluchačů.  

Přednášel Aleš Krajdl.  











V dubnu 2013 se O.S. Zděná podílelo  
na Velikonoční výstavě uspořádané 

místní školou na obecním úřadě. 
Vystaveny byly kraslice a pomlázky.  
30. března proběhly tvořivé dílničky 
Dagmar Ksandrové. Vlastní výrobek 
s velikonoční tématikou si ten den 

odneslo 40 návštěvníků.  
 











První veřejná prezentace O.S. 
Zděná a seznámení veřejnosti s 

jeho činností proběhlo o 
Mariánské pouti v místním 

klášteře 11.5.2013.  
 

























O.S. Zděná umožnilo občanům 
prohlídku budovy při Dni otevřených 

dveří.  
Prohlídka se uskutečnila v již 

částečně vyklizených prostorách dne 
3. - 4.8.2013.  

Budovu si přišlo prohlédnout přes 
200 lidí.  

  













































Po celý rok 2013 probíhala 
rekonstrukce budovy. Vyváží se 
suť, natírají a zasklívají se okna. 

Probíhá oprava propadlého 
krovu, Zděná je pod folií. Alespoň 

jednou přišlo 40 brigádníků, 
odpracováno je cca 2.000 

brigádnických hodin.  



















































Mariánská pouť konaná 
31.5.2014 byla již podruhé 

místem seznámení veřejnosti s 
činností sdružení.  

 
 
 
  















V pátek 22.8.2014 pořádá O.S. 
Zděná pro děti výpravu do 

přírody nazvanou  
„Dobrodružné korálkování“.  

  













O.S. Zděná se přihlásila do konkurzu 
ČT pro cyklus  

„Příběhy neobyčejné energie“ 
Z 500 přihlášených jsme byli vybráni 

mezi osm projektů, se kterými se 
natáčí dokumentární film. Bude 
uveden na obrazovkách české 

televize v průběhu listopadu 2014.  
  







Realizační tým ČT v akci 



22.8.2014 Natáčení na akci Korálkování 



22.8.2014 Oslava 60 let Ládi Biskupa 



22.8.2014 Oslava 60 let Ládi Biskupa 



22.8.2014 Oslava 60 let Ládi Biskupa 



Vyvrcholením našeho snažení v 
roce 2014 je pokládka tašek, 

která probíhala v září.  
Tašky dodala v březnu firma 

Chodská-Bavoryně (Jakl).  



5.9.2014 



5.9.2014 



5.9.2014 



5.9.2014 



5.9.2014 



6.9.2014 



6.9.2014 



6.9.2014 



6.9.2014 



7.9.2014 



7.9.2014 



13.9.2014 



13.9.2014 



13.9.2014 



13.9.2014 



15.9.2014 



15.9.2014 



15.9.2014 



15.9.2014 



15.9.2014 



15.9.2014 



15.9.2014 



30.12.2001 

15.9.2014 

Zděná pod 
střechou 



18.5.2001 

15.9.2014 

Zděná pod 
střechou 



Pro zpracování prezentace byly 
použity informace z webu O.S. 

Zděná (http://www.zdena-
zajecov.estranky.cz ).  

Další podklady poskytli Hana 
Kliková, Aleš Krajdl,  

Josef Brůček,  Zdeněk Kastner, 
Josef a Pavel Švandrlíkovi.  



http://www.zdena-zajecov.estranky.cz 



Děkujeme za 
pozornost  

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDĚNÁ o. s. 

Sídlo: Zaječov 226, 267 63 Zaječov 

Tel : +420 732 178 391 

zdena-zajecov@seznam.cz 



 
  


