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DÁRCOVSKÉ
PLATEBNÍ
TERMINÁLY

karty, což doplňuje klasickou formu vybírání prostředků pomocí
kasiček. Darované prostředky se
automaticky v reálném čase připíší
přímo na sbírkový účet, což přináší
jistotu nejen dárcům, ale i daleko
větší flexibilitu samotným vyhlašovatelům. Metodu vyvinula a se svými partnery nabízí ČSOB.

Vážím si proto každé snahy tyto
hodnoty rozpoznávat, vysvětlovat, udržovat i spoluvytvářet.
Památky totiž nemohou existovat
dlouhodobě bez lidí, kteří k nim
mají vztah a pečují o ně. Ať už to
jsou samotní majitelé, nebo i nespočet dalších, od řemeslníků,
restaurátorů, architektů až po
úředníky, neziskové organizace,
mecenáše či drobné dárce.
Náš časopis na tyto aktivity
v jednotlivých krajích postupně
upozorňuje. Chceme inspirovat
širší veřejnost a současně
pochválit ty, kteří jsou aktivní.

Aleš Kozák

www.csob.cz

Tom Droppa

ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
Nezanedbatelný zdroj, který lze využít při záchraně historických objektů,
představují veřejné sbírky. Projekt
MÁME VYBRÁNO na jejich význam
upozorňuje již od roku 2012. Za
sedm let jsme zaznamenali celkovou
vybranou částku 85 591 750 korun.
Nejčastějšími vyhlašovateli jsou
města, obce a neziskové organizace.
Mezi objekty převažují sakrální

PODPORA MÍSTNÍCH
KOMUNIT
Nadace VIA pravidelně vyhlašuje
programy, které jsou spojeny s rozvojem komunitního života a aktivním
zapojením místních obyvatel do
projektů. Program Živá komunita
podporuje spolupráci a upevňování
lidských vztahů prostřednictvím

FINANCOVÁNÍ
ŽIDOVSKÝCH
PAMÁTEK
Židovské památky představují cennou součást světového kulturního
Marian Jaslovský, CC0

Kultura a kulturní dědictví se
dotýkají nás všech. Nejde pouze
o velké a známé stavby, ikony,
které toužíme alespoň občas
navštívit při cestách za poznáním nebo odpočinkem. Jde také
o věci méně rozpoznatelné, často
i přehlížené, bez kterých by ale
naše města, vesnice a krajina
nebyly místy, kde se cítíme dobře. Obě tyto části naší kultury,
tedy malé i velké, známé i neznámé, se navzájem ovlivňují, doplňují a jsou stejně důležité.

SVĚTOVÁ PREMIÉRA DIVADELNÍ HRY 1914, SLAVNOSTNÍ RECEPCE V BUDOVĚ ČESKÉ SPOŘITELNY

ROZHOVOR

památky, drobná architektura
a varhany. Sbírky však pomáhají zachraňovat také technické památky,
lidové stavby a další objekty.
www.mamevybrano.cz

společných zážitků. Jedná se například o opravy drobných památek,
obnovu kulturní krajiny, oživení
chátrajících staveb nebo úpravy veřejného prostoru. V programu Místo,
kde žijeme mohou zájemci získat
finanční prostředky na proměny
veřejných prostranství a také na
obnovu památek.
www.nadacevia.cz

dědictví. V České republice se dochovalo téměř 200 synagog a 370 židovských hřbitovů. Nadační fond
obětem holocaustu v rámci svých
grantových výzev podporuje obnovu
těchto památek dlouhodobě. Další
organizací, která každoročně přispívá na jejich záchranu, je například
Česko-německý fond budoucnosti.
Podpořené projekty mají obvykle
partnery z české i německé strany.
U židovských staveb je tato přeshraniční spolupráce vítaná, není
však nutnou podmínkou poskytnutí
dotace.
www.fondholocaust.cz | www.fb.cz
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Od roku 2018 mají vyhlašovatelé
veřejných sbírek k dispozici novou moderní platební metodu –
přenosné terminály s dárcovskou
aplikací. Ty umožňují přispívat
bezhotovostně s pomocí platební

ÚVODEM

2018/2019

Role
mecenášů

Pavel Smutný založil BOHEMIAN HERITAGE
FUND, který působí v oblasti umění i památek.
Největším národním projektem je aktuální
sbírka na nové svatovítské varhany.
Plánuje ale také mezinárodní projekty nebo
vzdělávání umělců a manažerů. Jeho snahou
je iniciovat diskuzi o mecenášském prostředí
v České republice.

TEXT
FOTO

JAN JANUŠ
ARCHIV BOHEMIAN HERITAGE FUND

BOHEMIAN HERITAGE FUND (BHF)
přistupuje po řadě diskuzí k naplnění dalších ambicí a představuje své
nové směřování. Zásadní je, že svou
pozornost upře především na národní projekty. Z jakého důvodu?
Fond jsme založili před osmi lety,
nyní už tedy máme jasné zkušenosti.
Společnost urazila za oněch osm let
veliký kus cesty. Musíme reflektovat
nové trendy a nové výzvy. Fond se za
tu dobu stal velmi důležitým aktérem
české mecenášské scény a jedním
z aktérů kulturní scény vůbec. Spolupracovali jsme na klíčových projektech, ať již v kamenných kulturních
institucích, tak na hudebních festivalech. Produkovali jsme i vlastní
umělecké projekty. Etablovali jsme
se, ukázali jsme, že to myslíme vážně
a že jsme schopni používat soukromé
prostředky pro zvelebení, povzbuzení
a zvýšení kvality a prestiže určitých
kulturních institucí či podniků. Nejde přitom jen o peníze, ale rovněž
o správnou míru kooperace a dialogu.
V živém umění jsme tak bezesporu
zanechali výraznější stopu. Zlomovou
událostí jsou svatovítské varhany. To
je úplně jiný žánr mecenášství. Jedná
se o celonárodní sbírku na varhany,
které svým umístěním v katedrále sv.
Víta ideově přesahují vytvoření obyčejného hudebního nástroje. Je to daleko
více, dostáváme se do roviny symbolů,
emocí a historie. V praxi si ověřujeme
naše pevné přesvědčení, že jsme dost
bohatí na to, abychom mohli financovat i velké a významné projekty. Ale
musí to být velké a významné projekty.
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VÝSTAVA GENERATION ONE, SMETANOVA VÝTVARNÁ LITOMYŠL 2017

MYSLIVEČKA

Věci, které zasáhnou širší povědomí
lidí a kde se úzká kulturní obec rozroste o další vlastence a ty, kterým nejsou
tyto věci lhostejné. To je ohromně inspirující. Připadá nám tak, že bychom
měli obohatit naše stávající, etablované, úspěšné a srdečné společenství
mecenášů, které tvoří BHF, o projekty,
ve kterých se bude moci angažovat
v zásadě každý. Bez ohledu na svoji
kapsu a na to, jak bude vysoký jeho
příspěvek. Tím chceme naplnit další
zásadní poslání fondu, tedy že peníze
vložené do kultury jsou prostředkem
pro obnovu našeho národního společenství. To je zásadní úkol BHF, jde
o slova Bohemian a Heritage. Kultura
a její společné sdílení je svorníkem,
to už věděli naši vážení předci. Od
čtení pohádek dětem až po literaturu,
národní hudební odkaz, architekturu
a výtvarné umění. I když to vypadá rozporně, tak pokud se chceme integrovat
do Evropy, musíme podporovat vlastní
identitu a znovu ji objevovat. Byla deformována léty nesvobody a cizích vlivů, v posledních 26 letech se ale ukazuje, kdo Češi vlastně jsou. V dobrém
i ve špatném. Ty dobré stránky naší
identity chceme podporovat a tradici
dále rozvíjet. To je náš hlavní záměr.
Když jej shrnu, nejde jen o shánění
peněz, ale o umožnění široké skupině
lidí, aby se identifikovala s myšlenkou
varhan a dalších projektů, které nemusí být nutně historické.
Není náhodou, že právě v roce 2018
mluvíme o národních projektech,
společnost k nim patrně dospěla...

w w w . mamev ybrano . cz

Je to vlastně poetická zkratka. Dospíváme k tomu a zároveň slavíme 100. výročí
republiky. Víme přitom, jak byla v minulosti těžce zkoušená a co stálo, aby se
toto výročí mohlo uskutečnit relativně
ve velké prosperitě a svobodě. Vzpomeneme na generace, které se toho nedožily, a na lidi, kteří se na tom podíleli.
A musíme se zaměřit na to, co budeme
s republikou dále dělat. Výročí je kolosální věc. Národ postupně opustil různé
naivní bloudění, bianko šek vůči Evropské unii i pocit, že české dějiny nejsou
významné. Dospívá k přirozené touze se
identifikovat, i když to má někdy projevy groteskní, nepatřičné, nebo dokonce
až xenofobní. Není to ale potřeba směšovat. Myslím ale, že Masaryk s Benešem by byli potěšeni, kdyby viděli, v jaké
kondici se 100. výročí republiky slaví.
O to větší závazek to je.
Jak do toho zapadá to, co se děje
v Evropské unii, ve Velké Británii
nebo ve Španělsku?
Ten proces je opravdu mezinárodní,
týká se více národů. Doba se zrychluje,
nároky na jednotlivce stále vzrůstají.
V hlavě máme daleko více věcí, než
měli lidé před 20 lety. Odpovídáme
okamžitě na e-maily, ne na dopisy, které jsou na cestě dva dny. Užíváme si to,
ale také cítíme, že nám ujíždí půda pod
nohama. Nelze totiž žít jen z této povrchní horizontály. Hledáme vertikálu
a kotvu. Je to přirozený doplňující proces. A ta kotva je tady, to je naše země,
naše města a vesnice, památky, Praha,
katedrála. Zkrátka množství symbolů.
Mluvíme více v kódech. Kdo tyto kódy

ovládá, kdo je umí nastavit, získá velkou pozornost lidí. Předchozí kódy byly
negativní. Všichni jsme s hrůzou sledovali třeba degradaci učení dějepisu
a snahu rozpustit národní dějiny do
širšího kontextu, často to bylo opravdu
nepodařené. Pokud jde o dramatické
události v Evropě, musíme si uvědomovat, že jsme aktéry vlastního osudu,
a to v dobrém i špatném. To, že nyní
máme možnost svobodného rozhodování v řadě témat, na nás klade řádově
násobně vyšší nárok. Morálně musíme
obstát.
Fond bude také i nadále podporovat
unikání projekty, které by bez něj
nevznikly…
Mimořádnost uměleckých projektů
je popsána v základní chartě fondu.
Založili jsme jej proto, že jsme chtěli
podpořit výjimečnost projektů v době
velké průměrnosti, do které jsme tehdy určitým způsobem upadli. Jako
národ jsme totiž začali dělat tolik věcí
a doplňovat tolik mezer, také se starat
o peníze. Řada lidí odešla do byznysu,
přitom by mohla učit na školách nebo
se věnovat vědě a výzkumu. To všechno je přirozený a správný proces,
jeho vrchol, tu rekonstrukční fázi ale
máme za sebou. Vracíme se tak k celospolečenským projektům a ke státu,
který jsme rovněž opustili, protože byl
až příliš spojen s minulostí. Nyní ale
zjišťujeme jeho potřebnost a v jistém
ohledu i nenahraditelnost.
Zaměříte se rovněž, a to ještě výrazněji než doposud, na podporu vzdě-

lávání umělců a manažerů kulturních
institucí. Proč?
Měli bychom hledat příčiny různých
negativních vlivů nebo stavu, který
chceme změnit. Příčinou neúspěchu
na kulturním poli je často to, že umělci nemají dobře rozvinutou schopnost
sebeprezentace, což je normální
a do určité míry je to i zdravé. V řadě
případů ale chybí instituce a agenti,
kteří by toto měli dělat za ně. Pokud
se ale mají sehnat soukromé zdroje
pro větší projekt, je potřeba, aby pro
něj právě umělci dokázali strhnout
lidi. Tak vznikají velké projekty: přijde
charismatický umělec a dá ostatním
možnost, aby se na jeho záměru podíleli. Tady jsme ale opět v plenkách,
budeme tak pomáhat tomu, aby
komunikace mezi uměleckou sférou
a světem dárců byla jednodušší.
Fond se bude také intenzivně věnovat projektu spolupráce České
republiky a Francie, respektive Pražského hradu a Versailles.
Prahu ostatně v říjnu navštívila Catherine Pégard, Présidente du château
de Versailles. Vše se snažím dávat do
vzájemně rozporných souvislostí a tvrdit, že platí všechny současně. Že národní je zároveň mezinárodní. Tím, že
podporujeme národní kulturu na tak
vysoké úrovni, se nutně dostaneme do
mezinárodního kontextu. V minulosti
jsme byli vždy zvyklí, že kámen československé kultury byl pořádně veliký.
Všímáme si především akceptace našeho umění a našich institucí v zahraničí a to nám opět pomáhá, abychom

chápali sami sebe. Uvědomujeme si
tak, že jsme někdy lepší, než si myslíme, a někdy zase horší. Tato konfrontace většinou vyznívá v náš prospěch,
to se ale zdaleka netýká jen kultury.
Vedení Versailles v čele s charismatickou Catherine Pégard jsme spolu
s Pražským hradem pozvali také proto, abychom, možná jako první vůbec,
měřili a pochopili vztah dvou symbolů
našich národů – zámku ve Versailles
a Hradčan a pokusili se tomuto vztahu
dát praktický rozměr. Úžasně zajímavé. Obě jsou dnes památkami světové
třídy a každá také přesně zrcadlí osud
národa. Versailles je asi světová jednička, ale fascinující Hradčany zůstaly sídlem hlavy státu. Versailles jsou
symbolem francouzského úspěchu.
Jediný panovník, Ludvík XIV., vytvořil
dokonce vlastní styl vyjadřující francouzskou ambici, emancipovaný od
vládnoucího italského vkusu. Byly napodobovány v celém světě a nikde nepřekonány. Pražský hrad byl středem
velké říše jen v několika císařských
vládách. Oproti naprosté kompaktnosti Versailles je tisíc let starý a zrcadlí
nejrůznější vlivy. Starý románský, francouzskou gotiku, italské baroko, jednoduše řečeno – kříž rýnského dómu
a italského paláce korunovaný Masarykem spolu se Slovincem Plečnikem.
Mějme tuto nádhernou rozmanitost
na paměti. Je součástí naší identity,
tak jako Hrad. My jsme velkou říši nevybudovali, avšak za ta staletí jsme
se velice obohatili od jiných národů jiným způsobem. Vedle našich dramat
a proher se toto dnes jeví jako veliký

klad a inspirace. Nelze než uzavřít, že
návštěva francouzských přátel byla
ohromně úspěšná, přinesla tři konkrétní projekty spolupráce a také nám
zase něco napověděla o nás samých.
A určitě spolu budeme dělat i další
věci.
Fond si rovněž předsevzal, že bude
naplno iniciovat diskuze o mecenášství a například o jeho ekonomických, daňových nebo právních
souvislostech…
S kulturním mecenášstvím pořád nemáme jako národ velkou zkušenost.
Opět platí několik věcí současně. Jako
národ jsme průměrně nebo nadprůměrně štědří v oblastech, které se týkají potřebných. Sběr peněz pro děti,
seniory, oběti katastrof a jiné potřebné
u nás funguje. Na druhou stranu kulturní mecenášství je pořád na začátku, lidé se ostýchají a považují to za
něco zbytného, dokonce snobského.
Rádi bychom se obrátili k širokému
národnímu okruhu a podporu kultury
této stigmatizace zbavili. Chtěli bychom dokázat, že jde o stejně potřebné aktivity. Podobně jako se má ve
škole pečovat o děti, které potřebují
zvláštní péči, má se pečovat i o talentované děti. Je k tomu ale další nutná
podmínka a tím se obloukem vracím
k BHF.
Je nutné, aby byly podporovány skutečné kulturní projekty. Ne škvár, ne
pseudopodniky. Kvalifikovaný sponzor i mecenáš je totiž v České republice také zvláštním úkazem. I velké
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KOALICE ZA SNADNÉ DÁRCOVSTVÍ VYDALA V ZÁŘÍ 2017 INFORMAČNÍ BROŽURU V RÁMCI KAMPANĚ ZÁVĚŤ POMÁHÁ.

DISKUZNÍHO SETKÁNÍ ARTMATCH

společnosti často vydávají peníze
bezmyšlenkovitě. Jen proto, že někdo někoho zná, nebo proto, že mají
člověka, který má pocit, že umění rozumí. Je to přitom v rozporu s jejich
zájmy, s jejich brandem. Společenská
odpovědnost firem má být v souladu
s jejich celkovou ambicí. Pokud jsou
vynikající ve svém oboru, musí podporovat vynikající umělecké projekty,
a ne věci, které neplní ani žádnou sociální funkci. BHF si tyto věci uvědomuje a v projektech, které podporuje,
se snaží pomáhat orientovat ostatní
mecenáše a partnery. Je to zanedbané téma. Žijeme v zemi, která rychle
a za pochodu slepila vše, co bylo potřeba udělat. Například v daňovém
právu tak neexistují určité nástroje,
které jsou zrcadlem společenské vyspělosti a v zahraničí běžně fungují.

FINANCOVÁNÍ

Měsíc dobročinné
závěti
BENEFIČNÍ KONCERT PRO SVATOVÍTSKÉ VARHANY, 27. ŘÍJNA 2017

Daňové zákony by totiž měly v určitém
rozsahu umožnit, aby se občané sami
mohli rozhodovat o tom, jakým způsobem se tyto jejich peníze použijí. Tedy
jestli přispějí na místní školu, místní
nemocnici nebo místní divadlo. To je
zásadní. Převažovaly by jistě sociálně
orientované platby, což je úplně v po-

řádku, ale jistě by byla podporována
také kultura. I tak půjde o dost vysoké číslo. Tuto debatu musíme otevřít
a stejně tak bychom měli zlomit nedůvěru Ministerstva financí a celého
státu, že něco takového povede k odlehčení daňové zátěže. Takové úkoly
jsou tedy nyní před námi.

Rok 2018 přinesl na poli filantropie úplnou
novinku – Měsíc dobročinné závěti. Uspořádala
ho koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje
významné neziskové organizace u nás. Jaký
byl výsledek a proč je vlastně důležité o tématu
darování ze závěti hovořit veřejně?

PAVEL SMUTNÝ, zakladatel a president BOHEMIAN HERITAGE FUND
Nadační fond ze soukromých prostředků mecenášů podporuje mimořádné kulturní projekty a spolupracuje mimo jiné s Národním divadlem, Českou filharmonií, předními festivaly klasické hudby a výtvarného umění. Od roku 1993 je
společníkem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která patří mezi
významné české kanceláře. V posledních pěti letech kancelář získala ocenění
Právnická firma roku za své aktivity na poli společenské odpovědnosti. Pavel
Smutný je také presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory,
která každoročně uděluje Cenu Arnošta Lustiga. V roce 2016 obdržel Cenu
Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury, a to za svou celoživotní
činnost pro podporu, ochranu a rozvoj národního kulturního dědictví ve všech
oblastech kultury. V listopadu přijal z rukou velvyslance Francie v České republice Rolanda Galharaguea insignie rytíře Řádu umění a literatury za trvalou
podporu a šíření francouzské kultury.
www.bohemianheritage.cz

w w w . mamev ybrano . cz

TEXT JAN GREGOR
FOTO 		 ALEŠ KOZÁK

Koalice Za snadné dárcovství se věnuje neobvyklému tématu darování ze
závěti již od roku 2014. I přestože v západních zemích jde o běžný jev, u nás
tomu tak není. Stačí se podívat na
statistické údaje a zjistíme, že v České republice závěť sepisuje minimum
lidí. Dle údajů Notářské komory České
republiky tak v roce 2017 učinilo pouze
20 tisíc lidí. Kolik z nich vyjádřilo také
vůli podpořit dobročinný projekt, lze
pouze odhadovat. Zcela jistě nejde
v porovnání s vyspělým světem o velké
číslo, možná několik desítek či stovek

ročně. Také na to se snaží koalice Za
snadné dárcovství upozornit a situaci
postupně měnit díky kampani Závěť
pomáhá.
Na 13. září připadá Mezinárodní den
závětí a koalice Za snadné dárcovství
se k němu připojuje pravidelně také.
Postupně se podařilo zpracovat několik průzkumů, vydat informační letáky, brožuru a průběžně aktualizovat
související internetové stránky s podrobnými informacemi. Závěť je totiž
majetkovým uspořádáním a pokud se
člověk snaží co nejlépe hospodařit za
života, tak by měl pamatovat i na to,
co bude po něm. A nemusí jít nutně
o milionové částky. Týká se to vlastně
každého z nás.
V roce 2018 se konal vůbec poprvé
Měsíc dobročinné závěti, který měl
alespoň symbolicky podpořit všechny,
kteří se pro takovou dobročinnou poslední vůli rozhodli. Po dobu 30 dnů byl
totiž s podporou Nadace Via proplacen notářský poplatek každému, kdo
ve své závěti byť jen zčásti pamatoval
na dobročinnou organizaci. I přestože
očekávání nebyla velká, našlo se obdivuhodných 6 dárců a dárkyň, z nichž
většina zmínila, že o kroku už dlouho
uvažovala, ale teprve tato iniciativa
ukončila jejich otálení. I poté se ovšem
ozývají další zájemci, se kterými koalice Za snadné dárcovství sepsání dobročinné poslední vůle konzultuje. Akce
se uskuteční také v roce 2019, opět
počínaje 13. zářím.
www.zavetpomaha.cz
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není veřejně přístupný, a to z důvodu ochrany vlastníků. Mezi movité
kulturní památky řadíme malířská
a sochařská díla, díla uměleckého řemesla, liturgické předměty, hudební
památky, technická díla, například
vozidla, letadla či plavidla, architektonické články ze zaniklých staveb,
archeologické nálezy a podobně. Evidenční počet movitých památek se
podle Národního památkového ústavu blíží 100 tisícům.

HLAVNÍ OLTÁŘ KOSTELA SV. HAŠTALA

VÁLCOVÁ KŘTITELNICE VYTVOŘENÁ ROKU 1819
MATĚJEM PERTOLDEM Z MALÉ STRANY

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Financování
restaurování movitých
kulturních památek
Hlavní město Praha pečuje o své kulturní bohatství, památkový fond a dbá o zachování jeho
nenahraditelných historických, uměleckých,
estetických i užitkových hodnot. Úroveň péče
o tento fond přímo souvisí s úrovní společenské
vyspělosti.

Movité kulturní památky, popřípadě
soubory památek jsou významnými
doklady historického vývoje a životního stylu společnosti. Reprezentují
tvůrčí schopnosti člověka v nejrůznějších oborech. Zároveň jsou nositeli hodnot inovačních, vědeckých
a technických. Některé mají přímou
souvislost s významnými osobnostmi
a historickými událostmi.
TEXT ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE MHMP
FOTO 		 ARCHIV ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE
MHMP

w w w . praha . eu

Prvotní vztahy k dílům minulosti
nebo k významným dílům současnos-

ti lze spojit s náboženským cítěním,
kultem zemřelých a dalšími lidskými
projevy. Vznikaly také památky profánního charakteru, pomníky vladařů,
státní moci nebo vládnoucích dynastií, které připomínaly slavné činy,
normy společenského chování nebo
významné bitvy a hrdinské činy.
V Evropě je ochrana památkové
hodnoty věcí nemovitých i movitých v centru zájmu již od poloviny
19. století. V roce 1850 byla v Rakousku-Uhersku založena Centrální
komise pro soupis stavebních památek. Od roku 1872 se zapisovaly
i movité památky. V letech 1907–1937
byly pod vedením konzervátorů Státního památkového ústavu sepsány
památky z 52 okresů. Významným
počinem v této oblasti bylo přijetí
zákona o kulturních památkách (zákon č. 22/1958 Sb.), který stanovil, že
památky se budou z evidenčních důvodů zapisovat do státních seznamů
památek. Tyto jsou používány dodnes
jako Ústřední seznam movitých kulturních památek. Následoval zákon
č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, který za kulturní památky považuje věci za ně prohlášené Ministerstvem kultury a také památky
zapsané do státních seznamů podle
dřívějších právních předpisů.
Seznam movitých kulturních památek tvoří nejpočetnější část památkového fondu České republiky, avšak

Za movité kulturní památky mohou
být Ministerstvem kultury prohlášeny movité věci či soubory, které jsou
významnými doklady historického
vývoje, životního způsobu a prostředí
společnosti od nejstarších dob do
současnosti. Jako projevy tvůrčích
schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti mají
hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické s přímým
vztahem k významným osobnostem
a historickým událostem, zejména památky malířství, sochařství
a uměleckých řemesel a památky
technické a archeologické, historické
knihovny.
Jedním z úkolů památkové péče je
i ochrana a zachování historické
a památkové hodnoty a podstaty kulturních památek movitých. Zejména
těch, které jsou veřejné přístupné.
Na obnovu a restaurování movitých
kulturních památek v rámci celé
České republiky poskytuje finanční
prostředky Ministerstvo kultury, a to
prostřednictvím Programu restaurování kulturních památek. Hlavně
takových, které jsou významnými díly
výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny
v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovněvzdělávací
nebo náboženské účely.
Hlavní město Praha poskytuje každým rokem ze svého rozpočtu finanční prostředky na opravu a obnovu
památkově významných objektů, které se nacházejí na jeho území a které
jsou nemovitými kulturními památkami nebo jsou objekty v Pražské
památkové rezervaci nebo v památkových zónách. Od roku 2015 hlavní
město Praha rozšířilo grantový pro-

9

PATRIMONIUM PRO FUTURO
Maiselova synagoga
Jedna z dominant pražského Židovského Města byla postavena na
konci 16. století péčí Mordechaje
Maisela. Renesanční stavba byla
po požárech několikrát přestavována. Během asanace Židovského
Města byla upravena do novogotické podoby. Stavební a restaurátorské práce ukončené v roce 2015
umožnily prezentovat v interiéru
novou expozici a pořádat hudební
vystoupení a další kulturní pořady.

ry vnitřního prostředí a tím i péči
o zde umístěný sbírkový fond. Díky
novému technologickému zázemí
je synagoga využita také jako multifunkční auditorium. Bezbariérový přístup zvýšil návštěvnický
komfort.

OCENĚNÍ – nominace Židovského
muzea v Praze v soutěži Patrimonium pro futuro v kategorii Obnova
památky, restaurování za rok 2015
DOPORUČENÍ VLASTNÍKA
Pro úspěšnou revitalizaci byla zásadní dvouletá projekční příprava,
která obnově předcházela, a výborná spolupráce s dodavatelem
stavby. Zkvalitnili jsme paramet-

Foto: Dana Cabanová. © Židovské muzeum v Praze

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Vlastník – Židovské muzeum v Praze
Jiné – soukromé nadační zdroje
Celkové náklady

gram také o poskytování příspěvků
na restaurování movitých kulturních
památek na svém území, umístěných na veřejně přístupných místech. Hlavním důvodem pro finanční
podporu obnovy movitých kulturních
památek byl fakt, že restaurování
mohou provádět pouze osoby dle
zmiňovaného zákona o státní památkové péči, přičemž vznikají vlastníkům nemalé finanční náklady. Často
jsou movité kulturní památky nedílnou součástí nemovitých kulturních
památek a významně se podílejí na
jejich památkové hodnotě. Jedná se
například o interiéry paláců a církevních objektů.
Od roku 2015 do roku 2018 bylo
z grantového programu poskytnuto
přibližně 8 milionů korun na obnovu

32 890 092 Kč

97 %

1 140 161 Kč

3%

34 030 253 Kč

100 %

či restaurování 16 movitých kulturních památek. Jedná se především
o restaurování oltářů, oltářních obrazů, soch a sousoší, varhan a movitých částí interiéru kostelů.
„Památky jako nositelé duchovního
odkazu minulosti představují v přítomném životě národů živé svědectví
jejich staletých tradic. Lidstvo, které
si každodenně uvědomuje jednotu
všelidských hodnot, považuje památky za společné dědictví a prohlašuje se vůči budoucím generacím
za solidárně zodpovědné za jejich
zachování. Považuje za svou povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti
jejich původnosti.“
Mezinárodní charta o zachování
a restaurování památek a sídel,
Benátky 1964

w w w . m a m e v yb r a n o . c z
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pouze na objekty, jejichž záchrana je
ještě možná bez narušení památkové
podstaty objektu.

OBNOVENÁ KAPLE POUTNÍ CESTY Z BŘEZNICE NA SVATOU HORU U PŘÍBRAMI

BAROKNÍ ZÁMEK V PRAVONÍNĚ NA BENEŠOVSKU NA
ZÁCHRANU STÁLE ČEKÁ.

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Využití památek
pohledem odborníků
Kulturní dědictví na území České republiky je
součástí národní historické paměti. Ať už se jedná
o objekty zapsané v Seznamu kulturních památek České republiky, územní celky prohlášené za
památkové zóny, rezervace, nebo o hmotné připomínky vnímané jako významné, určuje jejich
hodnotu pro společnost hloubka vztahu, kterou
jsme si k těmto svědkům minulosti vytvořili.
Kulturní dědictví kraje tvoří 5 100 movitých kulturních památek a 4 350 nemovitých kulturních památek, z nichž
36 bylo označeno za národní kulturní
památky. Významnou hodnotu představují rovněž plošně chráněná území
– 14 památkových rezervací a 62 památkových zón. V České republice se
jedná o druhý největší objem kulturních
památek spravovaných jedním krajem
a současně jde o jeden z nejvýznamnějších a nejpestřejších souborů.
TEXT

KATEŘINA PEŠATOVÁ,
BLANKA ŠVARCOVÁ
FOTO 		 ARCHIV STŘEDOČESKÉHO KRAJE

w w w . kr - stredocesky . cz

Udržovat a obnovovat památku má za
úkol její vlastník. Na dodržování této
povinnosti dohlíží stát prostřednictvím

své odborné organizace Národního
památkového ústavu a výkonu státní
památkové péče přenesené na obce
s rozšířenou působností. Veřejné finanční zdroje pomáhají vlastníkům
památek v údržbě a obnově za přísně
stanovených podmínek. Složitost památkové ochrany měla v některých
případech smutnou dohru. Mnoho majetkových změn způsobilo komplikované vlastnické vztahy, majitelé, kteří
se neztotožnili s předepsanými podmínkami opravy, rezignovali na obnovu
památky. Mnohé objekty chátrají a prohlubuje se lhostejnost společnosti vůči
neuspokojivému stavu.
Je důležité si uvědomit, že památky
jsou potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu, jsou atraktivitou, nikoliv přítěží kraje a jejich vhodné společenské
uplatnění či využití mají být příležitostí
pro tvůrčí život jeho obyvatel. Ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností
zmapoval Odbor kultury a památkové
péče Krajského úřadu Středočeského
kraje podrobně stav kulturních památek na svém území. Cílem bylo získat
přehled o stavbách s potenciálem dalšího společenského využití pro potřeby
rozvoje komunitního života v obcích
a o objektech, které mohou přispět
k rozvoji turismu.
Výslednou skupinu rozdělili pracovníci kraje podle stavebnětechnického
stavu a z hlediska potřebnosti zásahu
na památky konsolidované a v uspokojivém stavu, poškozené, velmi poškozené a zničené. Pozornost soustředili

V říjnu 2018 oslavila Česká republika
100. výročí vzniku samostatného státu.
Klíčem k úspěšnému rozvoji samostatné republiky byla fungující občanská
společnost, proto se kraj zaměřil na
hledání objektů, které by v současnosti
mohly sloužit rozvoji turistického ruchu, spolkových a komunitních aktivit.
Výběr byl zúžen na zhruba 750 nemovitostí zařazených ve skupinách poškozených a velmi poškozených památek.
Zaměřením se na objekty s vyjasněnou
strukturou vlastníků, které jsou využívané právě kvůli problematickému
stavebnětechnickému stavu často jen
ve zlomku své celkové kapacity, byl
vygenerován soubor několika desítek
památkově chráněných objektů, jejichž
potenciál Odbor kultury a památkové
péče projednal s Národním památkovým ústavem.
Při této činnosti vznikla analýza silných
a slabých stránek, příležitostí a hrozeb problematiky kulturních památek.
Z dílčích závěrů vyplývá, že vlastníci
kulturních památek by uvítali zejména
snížení zákonem stanovené DPH na
práce související s obnovou kulturních
památek. Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím tradičních řemesel přispívá ke snaze odstranit upadající řemeslnou kvalitu při opravách
historických staveb.
Středočeský kraj díky podrobnému
zkoumání disponuje v mnoha ohledech
výjimečným podkladem. Vyplývá z něj
například, že žádná z organizací státní
památkové péče nevede seznam aktuálního stavu kulturních památek. Jsou
pouze průběžně aktualizovány seznamy ohrožených kulturních památek vedené Národním památkovým ústavem.
Nenajdeme proto ani existující soupis
kulturních památek vhodných k využití
pro rozvoj komunitního života v obcích
nebo pro rozvoj cestovního ruchu.
Žádná z organizací státní památkové péče také nevypracovala závazný
podklad k prohlášení věci za kulturní
památku. Není k dispozici návod, jak
v podnětu vyjádřit naplnění znaků
a památkových hodnot nezbytných pro
prohlášení za kulturní památku. Tím
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Obnova tvrze v Hradeníně u Kolína
Památkově chráněný areál gotického sídla drobné šlechty ze 14.
až 15. století tvoří tvrz opevněná
příkopem se zbytky kamenného
mostu a hradeb. Uprostřed stojí
mohutná třípatrová hranolová věž,
pod kterou se nachází klenutý
sklep. Od roku 2012 probíhá obnova areálu a příprava jeho zpřístupnění veřejnosti.

kromého majetku a bylo přistoupeno k postupnému financování
její rekonstrukce. Obnova střechy věže proběhla s maximálním
ohledem na zachovalé pozůstatky
původního řešení a historickou
dokumentaci stavu před destrukcí. Úspěch spočíval také ve vysoké
řemeslné kvalitě provedených prací a odborné spolupráci s Národním památkovým ústavem.

OCENĚNÍ – Regionální muzeum
Kolín – vítěz v soutěži Patrimonium pro futuro v kategorii Obnova
památky, restaurování za rok 2015
DOPORUČENÍ VLASTNÍKA
K zahájení obnovy tvrze došlo díky
tomu, že se Regionálnímu muzeu
v Kolíně podařilo přesvědčit zřizovatele – Středočeský kraj, aby jím
byla památka vykoupena ze sou-

Foto: Vladimír Rišlink

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Vlastník – Regionální muzeum Kolín

3 296 639 Kč

100 %

Celkové náklady

3 296 639 Kč

100 %

dochází ke zneužívání procesu prohlášení k úmyslnému zablokování vlastníka při nakládání s jeho majetkem.
Dále studie upozorňuje na trvající nevhodné nastavení pravidel dotačních
programů a chybějící víceleté grantové
systémy, které by napomohly k odstranění současné praxe. Oznámení poskytnutí dotace, provedení prací a jejich
vyúčtování probíhající v poslední třetině
kalendářního roku neumožňují etapizaci ani dodržení technologických nároků,
a tím provedení prací v potřebné kvalitě.
Cílem Středočeského kraje je strukturovat soubor kulturních památek tak,
aby našel klíč k využití alespoň některých z nich. Prioritou je vyvolat vztah lokální komunity ke kulturní památce. Ať
už je totiž památka jakkoliv atraktivní,
její návštěvnická sezona trvá jen třetinu
roku. Dvě třetiny roku závisí její provoz
na zájmu místní komunity.

Středočeský kraj vyčlenil mimořádně
30 milionů korun na obnovu kulturních
památek určených ke společenskému
využití. Z této částky jsou 3 miliony
korun určeny na obnovu objektů, které provozují příspěvkové organizace
působící v oblasti kultury, jež zřizují
kraje. Dalších 27 milionů korun rozdělil
kraj na obnovy památek, které splňují kritéria související se spolkovým
a společenským životem regionu.
Obnova kulturních památek je náročná časově a materiálně. Je těžké nalézt soulad mezi dnešními potřebami
a historickou podstatou. Středočeský
kraj chce alespoň pro některé kulturní
památky zajistit finanční, institucionální i lidskou podporu. Cílem kraje
je sdružit a koordinovat veřejné prostředky státu, kraje, obce a soukromé
zdroje vlastníka tak, aby jejich účinek
byl spojený v jednom čase a na jednom
místě.

w w w . m a m e v yb r a n o . c z
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Dále může navrhovatel přiložit další
dokumentaci, pokud se mu jeví, že je
vhodná a dostatečně vystihuje kvalitu
realizace. Například restaurátorský
nebo stavebněhistorický průzkum či
stavební řešení projektu zobrazené
půdorysy a řezy. Žádost spolu s přílohami se zasílá pro zjednodušení
administrativy na straně navrhovatele
pouze elektronicky na adresu
pamatky@kraj-lbc.cz.

ZA RESTAUROVÁNÍ KAPLE ZÁMKU V NÁVAROVĚ OBDRŽELI JEHO VLASTNÍCI TAKÉ STŘÍBRNOU PLAKETU

BAROKNÍ PAPÍRNA V HAMRU NA JEZEŘE – PAMÁTKA

V SOUTĚŽI PATRIMONIUM PRO FUTURO.

LIBERECKÉHO KRAJE 2017

LIBERECKÝ KRAJ

Oceňujeme
příkladné obnovy
Soutěž Památka roku Libereckého kraje o cenu
za nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní
památky na území kraje je od roku 2016
vyhlašována pravidelně. S jejím vyhlášením
se pojí také finanční příspěvek – symbolická
odměna za příkladnou péči o konkrétní
historickou stavbu.

TEXT
FOTO

LUCIE PRANDNEROVÁ
TOMÁŠ VÁVRA, RUDOLF KREJČÍ

W W W . KRAJ - LBC . CZ

Cena se uděluje za nejlepší projekt
a realizaci obnovy nemovité kulturní
památky, budovy nebo souboru staveb
na území kraje, které jsou prohlášené
kulturní památkou v souladu s § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Soutěž
má jednu kategorii, do které náleží jak
stavební obnova, tak i restaurování.
Je realizována zpětně za uplynulý kalendářní rok. Oceněný vlastník získává
pamětní desku s nápisem Památka
roku 20XX Libereckého kraje, kterou
lze umístit na vítězný objekt, dále
symbolický šek a finanční odměnu ve
výši 50 tisíc korun.
Do soutěže se lze přihlásit, pokud
obnova nemovité kulturní památky
proběhla v souladu se závazným stanoviskem a pod dozorem příslušného
orgánu státní památkové péče. Podmínkou je dokončení obnovy či restaurování nebo ucelené etapy obnovy
v příslušném kalendářním roce a splnění minimálního finančního podílu ve
výši 50 tisíc korun. Vlastník obnovené
památky, popřípadě kdokoliv s jeho
souhlasem vyplní předem připravenou
přihlášku. Povinnými přílohami jsou
fotodokumentace obnovené památky,
a to před počátkem obnovy a po jejím
dokončení, rozpočet realizované obnovy, čestné prohlášení o struktuře zdrojů financování a vyjádření příslušného
orgánu státní památkové péče ke kvalitě provedených prací.

Hodnocení shromážděných podkladů
provádí šestičlenná odborná komise.
O průběhu je vždy sepsán protokol,
který je předložen ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje spolu
s návrhem na udělení ceny a předání
finančního daru.
To, že hodnocení je náročná věc, dokládá i výsledek za rok 2017, kdy ocenění
obdržely opět dvě památky současně.
Vítězem se stala obnova fasády bývalé
papírny v Hamru na Jezeře čp. 5 a dále
celková obnova areálu zámku Návarov.
Svým provedením jsou obě realizace
příkladem citlivého a kvalitního přístupu. Rozsahem provedených prací se
však nemohou srovnávat.
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Zachráněna před zřícením
Písemné prameny zmiňující osídlení v místech, kde se dnes nachází
kaplička v Jablonci nad NisouProseči, pocházejí z roku 1559.
Umístění při historické cestě a masivní tloušťka zdiva napovídají, že
se jedná pravděpodobně o nejstarší dochovanou stavbu v regionu.
Přesto chátrala, chyběly jí omítky,
zatékalo do ní a byla staticky narušená. Při záchraně muselo být nejprve stabilizováno zdivo, po opravě
krovu byla položena nová krytina,
obnoveny omítky včetně štukatérské výzdoby a dveře s historizujícím kováním.

zovali, nepatřila ale městu. Díky
aktivitě místních občanů, magistrátu i Národnímu památkovému
ústavu v Liberci byla kaplička
v roce 2012 prohlášena kulturní
památkou. Město ji na základě darovací smlouvy převzalo od původního majitele a zrekonstruovalo.

OCENĚNÍ – nominace statutárního
města Jablonec nad Nisou v soutěži
Patrimonium pro futuro v kategorii
Záchrana památky za rok 2014
DOPORUČENÍ VLASTNÍKA
Obyvatelé Proseče na velmi zchátralý stav kapličky dlouho poukaFoto: archiv SMJN

Papírna v Hamru na Jezeře
Unikátní technická památka z druhé
poloviny 17. století byla založena mimoňským papírníkem Petrem Ossendorfem v roce 1655. Jádro současné
stavby je dle dendrochronologického
průzkumu datováno do 80. let 17. století, čímž se řadí mezi nejstarší stavby
tohoto typu na území celé republiky.
Objekt je ojedinělým dokladem raně
barokní papírny s cenným dochovaným
torzem technologického zařízení. V letech 2014–2017 proběhla citlivá a velmi zdařilá obnova a rekonstrukce celé
fasády. Ta má náročné prvky a u technických staveb severních Čech neobvyklou podobu. Při celkové koncepci
obnovy byl navržen restaurátorský
přístup k omítkovým vrstvám, které
jsou cenným pramenem vývoje objektu. Dochovaly se zde jak omítky z doby
raného, tak vrcholného baroka. Dále
z období klasicistní přestavby a z dalších stavebních úprav budovy. Důraz
byl kladen na zachování cenných omítek v úrovni suterénu z hladkých lizénových rámců a hrubých základních
ploch a v přízemí a patře z bílé základní plochy, rytých obdélných a barevně

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Vlastník – statutární město
Jablonec nad Nisou

150 000 Kč

48 %

Veřejné zdroje

160 000 Kč

52 %

Celkové náklady

310 000 Kč

100 %

pojednaných polí a malovaných mezipatrových říms. Z barevných vrstev byl
zvolen plošně nejlépe zachovalý šedomodrý odstín.
Zámek Návarov
Drobné barokní panské sídlo nechala nedaleko hradu Návarov postavit
v 60. letech 17. století rodina Lamottů
z Frintropu. Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem s okrasnými
dřevinami a nádvořím. Areál prošel
v letech 2013–2017 z památkového
hlediska velmi náročnou rekonstrukcí,
která plně respektuje kulturní, historické a památkové hodnoty celého
areálu. Ten se skládal z mnoha objek-

tů, které se v době, kdy se započalo
s první etapou, nacházely v torzálním
stavu. V rámci obnovy proběhla renovace čtyř objektů, další dva byly zrekonstruovány a podstatně dostavěny
a dále zde vznikly tři zcela nové stavby.
Nákladně byla restaurována zámecká
kaple. Nádvoří získalo pravidelnou barokní kompozici, jíž dominuje zámek
s odpovídající nově obnovenou fasádou. Prázdná místa po nedochovaných
budovách zprostředkovávají výhledy
do okolní krajiny. Intimní zónu za zámeckou zdí tvoří romantický park s dominující stavbou altánu. K drobnému
zemědělství opět slouží obnovený sad
se zelinářskou zahradou.

W W W . M A M E V YB R A N O . C Z
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bového obchůdku s potřebami pro cyklisty. Zájemci mohou pohlédnout na
svět z vypůjčeného kostitřasu nebo si
rikšou vyrazit na projížďku zámeckým
parkem.

INTERIÉR CYKLOMUZEA V ŽIRČI

OBNOVENÝ KOMPLEX KOUPALIŠTĚ DACHOVA

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Podporujme
rozmanitost

Královéhradecký kraj, obdobně jako ostatní
kraje, vnímá ochranu kulturního dědictví na
svém území jako nedílnou součást své dotační strategie. Každoročně vynakládá finanční
prostředky na obnovu kulturních památek
i nemovitostí nacházejících se v památkově
chráněných územích a v ochranných pásmech.
Od roku 2002, kdy byly dotace na obnovu památkového fondu kraje vypsány
poprvé, došlo k několika úpravám jejich
pravidel. Základní cíl, pomoc vlastníkům s náročným financováním obnovy
vyžadující často speciální technologie
a materiály, však zůstává nezměněn.

TEXT TAMARA BAUDIŠOVÁ
FOTO 		 ARCHIV MÚ HOŘICE, ARCHIV DSJ

w w w . kr - kralovehradecky . cz

Památkový fond nacházející se na území kraje je nesmírně rozmanitý a to se
promítá i do seznamu žadatelů o dotace. Následující podpořené obnovy objektů různého stáří, ale i účelu mají
jedno společné – zájem vlastníků na jejich obnově a především na jejich dalším smysluplném využití. Uvedené

příklady ukazují, že kulturní památka
může sloužit stále stejnému účelu nebo
že lze tento původní účel také změnit,
aniž by došlo ke ztrátě hodnot daného
památkově chráněného objektu.
Jako první představujeme stavbu sýpky, která je součástí barokního areálu bývalé jezuitské rezidence v Žirči
u Dvora Králové. Současným vlastníkem areálu, ve kterém je nyní umístěn Domov sv. Josefa – jediné lůžkové
zařízení pro pacienty s roztroušenou
sklerózou u nás – je Oblastní charita
Červený Kostelec. Ta se od roku 2002,
kdy je areál v její správě, velmi aktivně
snaží o jeho postupnou obnovu.
Sýpku z roku 1670 koupila v roce 2011
Oblastní charita Červený Kostelec
a neprodleně započala s její obnovou.
Interiéry budovy opravili pracovníci
sociálního podniku Pro-Charitu při Domově sv. Josefa svépomocí. Z dotačního programu Královéhradeckého kraje
bylo v roce 2017 poskytnuto 276 tisíc
korun na obnovu střechy. Ve spolupráci
s Jaroslavem Uhlířem z Hostovlic na
Čáslavsku, sběratelem jízdních kol,
vzniklo v sýpce bez radikálních zásahů do podstaty památkově chráněné
stavby cyklistické muzeum. Slavnostní
otevření nové expozice, na jejíž přípravě se podílel architekt Zdeněk Vávra
z Atelieru 13, proběhlo 10. června 2017.
Muzeum lze navštívit v době hlavní turistické sezony a seznámit se zde můžete s celou historií cyklistiky – od
prvních velocipedů až po závodní kola
z 20. století. Najdete zde i repliku do-

Druhou v pořadí je synagoga v Hořicích,
první zprávy o ní pocházejí z počátku
18. století. Zájmem současného vlastníka, Náboženské obce Církve československé husitské ve Velkém Vřešťově,
je zachování této stavby tak, aby mohla nadále sloužit svým potřebám. Zároveň usiluje o to, aby se stala trvalou
připomínkou na život a dílo židovské
komunity Hořic, která sice téměř zanikla následkem tragických událostí druhé světové války a šoa, avšak její stopy
v historii města jsou velmi výrazné a stále patrné. Synagoga se pravidelně zapojuje do akcí spojených s Evropským
dnem židovské kultury.
Postupná obnova zaměřená mimo
jiné na odstranění novodobých úprav
a prezentaci dochovaných původních
prvků a konstrukcí probíhá po jednotlivých etapách již od roku 2008, kdy
proběhlo základní zaměření objektu
a restaurování nalezeného tisku Sefer
ha-magid z roku 1736. Další průzkumné a přípravné práce byly realizovány v roce následujícím a od roku 2011
započala vlastní obnova sanací zdiva
proti vlhkosti. Kromě Ministerstva kultury a města Hořice se od roku 2015 na
finanční podpoře obnovy podílel svým
dotačním programem také Královéhradecký kraj. Podpořil opatření k odstranění vlhkosti stavby, obnovu původní
barokní podlahy a sanaci konstrukce ženské galerie či obnovu okenních
otvorů ve východním průčelí budovy
a výklenku pro Aron ha-kodeš. Kromě
již zmíněných finančních zdrojů získala Náboženská obec příspěvky také
z Nadačního fondu obětem holocaustu. Dobrovolným vstupným z přednášek a koncertů a z příspěvků drobných
donátorů jsou získávány další finanční
prostředky na obnovu budovy.
Závěrem představujeme přírodní koupaliště a slunné lázně Dachova, které
vznikly v letech 1923–1925. Autor návrhu Karel Bachura se nechal inspirovat lázeňskými stavbami 19. století,
ale zároveň i tehdy oblíbenou lidovou
architekturou a v té době již doznívajícím kubismem. Od doby svého vzni-

15

PATRIMONIUM PRO FUTURO
Záchrana na poslední chvíli
Venkovský přízemní poloroubený
dům čp. 41 v Radimi pochází z druhé poloviny 18. století. Objekt léta
chátral bez základní údržby, ačkoli byl stále obývaný. V roce 2008 došlo ke zřícení jižní poloviny střechy
včetně krovu. Obec poškozený dům
odkoupila, provizorně zajistila, připravila projekt a po získání dotace financovala celkovou obnovu.
K prohlášení za kulturní památku
napomohlo regionálně vzácné dispoziční uspořádání napodobující
městské podsíňové domy. Zřícená
část domu byla nahrazena nově vybudovanou a u dochovaných roubených konstrukcí proběhla citlivá
obnova. Od roku 2015 je zde umístěna obecní knihovna.

DOPORUČENÍ VLASTNÍKA
Úspěch obnovy památky závisel
především na trpělivosti a vytrvalosti. Příprava projektu od stavebního povolení až po získání dotace
byla zdlouhavá. V průběhu realizace mě překvapila podpora lidí
nadšených ze záchrany památky.
Vlastníkům, kteří se chtějí pouštět
do opravy památek doporučuji,
aby v žádném případě nepodcenili
přípravu projektu do nejmenších
podrobností.

OCENĚNÍ
Nominace obce Radim v soutěži Patrimonium pro futuro v kategorii Záchrana památky za rok 2014

Foto: fotoarchiv NPÚ v Josefově

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Vlastník – obec Radim

817 000 Kč

26 %

Veřejné zdroje

2 372 000 Kč

74 %

Celkové náklady

3 189 000 Kč

100 %

ku slouží koupaliště nepřetržitě svému
účelu a od roku 2013 je zároveň kulturní památkou. Podnět k jeho prohlášení
vzešel přímo od vlastníka areálu, neboť město Hořice si je vědomo hodnoty
areálu koupaliště a má zájem na zachování původních dochovaných staveb se všemi zdobnými detaily.
Vlastník se po neúspěšné žádosti do
tzv. norských fondů rozhodl přistoupit
k obnově s pomocí vlastních zdrojů
a příspěvků z jiných dotačních programů. Obnovu všech historických budov
rozdělil do tří na sebe navazujících
etap. První z nich začala v roce 2016
opravou severozápadního pavilonu,
který historicky sloužil jako „hromadná
převlékárna“. Druhá etapa realizovaná
v roce následujícím byla spolufi-

nancována z dotačního programu
Královéhradeckého kraje částkou 300
tisíc korun a 280 tisíc korun přispělo
Ministerstvo kultury. Zbývající náklady
na obnovu do výše 1, 983 milionu korun
financovalo město z vlastních zdrojů.
V roce 2018 proběhla třetí etapa, na níž
se podílel Královéhradecký kraj částkou 450 tisíc korun. Náročné práce na
obnově památky provedlo Dřevozpracující družstvo z Hradce Králové,
provozující mimo jiné také skanzen
v Krňovicích. Cílem obnovy je zachování
maximálního množství originálních prvků jedinečného souboru budov areálu
koupaliště. Provoz koupaliště není z důvodu obnovy přerušen a návštěvníci tak
mohou nejen sledovat postup prací, ale
také obdivovat již obnovené objekty.

w w w . m a m e v yb r a n o . c z
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DŮM LUCERNA ZÁŘÍ V MÍSTECKÉ ULICI V PŘÍBOŘE.

VĚŽ KOSTELA SV. VALENTÝNA SE PODAŘILO
ZACHRÁNIT.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Dotace pomáhají
zpřístupnit památky
veřejnosti
Názor, že Moravskoslezský kraj je výhradně
průmyslový region, vyvrací množství
památek, které se na jeho území nachází.
Motivovat vlastníky kulturních památek
k jejich obnově v souladu se zájmy státní
památkové péče se snaží také krajské
dotační tituly.

TEXT
FOTO

KOLEKTIV AUTORŮ MSK
ARCHIV MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
ARCHIV DOMINIKA KORČÁKA

W W W . MSK . CZ

Od roku 2004 přispívá kraj kontinuálně vlastníkům kulturních památek
v rámci dotačního programu Program
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
v Moravskoslezském kraji. Finanční
podpora je určena vlastníkům památek, které jsou ve špatném technickém stavu a jsou zpřístupněny či
prezentovány veřejnosti za účelem
kulturního, vzdělávacího, turistického
nebo náboženského využití. O finanční podporu na obnovu památek

z dotačního programu se mohou
ucházet pouze vlastníci kulturních
památek zapsaných v Ústředním
seznamu kulturních památek České
republiky nebo majitelé nemovitostí
nacházejících se v památkových zónách či památkových rezervacích na
území kraje. Dotaci lze poskytnout
nejen na opravu chátrajících historických budov, ale také na restaurování
vzácných výtvarných děl, jako jsou
například sochy nebo obrazy. Podpora
je určena mimo jiné těm vlastníkům
památek, kteří nemohou z vlastních
zdrojů uhradit veškeré náklady spojené s opravami.
Moravskoslezský kraj rozděluje finanční prostředky mimo jiné také
prostřednictvím individuálních dotací.
V oblasti památek jsou finance určeny
prioritně na podporu akcí zaměřených
na obnovu kulturních památek nadregionálního významu. Mezi projekty,
které byly podpořeny v roce 2018,
patří například Oprava koksárenské
baterie v Dolních Vítkovicích, Karnola
– revitalizace a zatraktivnění národní
kulturní památky, Okolí národní kulturní památky Noční přechod, Revitalizace vily Augusta Hückela v Novém
Jičíně, Restaurování fresek v zámecké
kapli sv. Michaela v Kravařích a mnoho dalších.
K památkám obnoveným s finanční
podporou kraje patří také měšťanský
dům čp. 38 nacházející se pod náměstím Sigmunda Freuda v Příboře. Vlh-
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kou, promočenou a pomalu se bortící
ruinu s narušenou statikou koupila
v roce 2016 rodina Korčákových, přestože její členy většina lidí od pořízení
domu odrazovala. „Nenašel se nikdo,
kdo by se vyjádřil v pozitivním slova
smyslu. My jsme přesto šli za svým cílem a nenechali se odradit,“ vyslovil se
majitel domu Rudolf Korčák. Po dvou
měsících čisticích a stavebních prací začal opět ožívat měšťanský dům,
jehož základní kámen byl položen
v roce 1570. Během stavebních prací
se objevily mnohé nečekané doklady
z téměř 450leté existence domu. Nalezeny byly barokní malby ze 16. století, mohutné trámové stropy, zazděné
niky ve stěnách s kamennými konzolami, oblázková dlažba, tajemné sklepení či renesanční ulička. Vlastníci
nemovitosti neměli nejmenší tušení,
jaké poklady dům čp. 38 skrývá. Majitelé k objektu přistoupili s respektem
a udělali v rámci prací více, než by museli. Proto v letech 2017 a 2018 kraj
podpořil jejich snahu a přispěl částkou
528 500 korun na obnovu pozdně barokních fresek. Dům je chráněnou kulturní památkou a nese název Lucerna
podle historického prvku – mohutné
litinové lucerny na čelní fasádě. V současné době majitelé zpřístupňují překrásné historické prostory veřejnosti.
Kostel sv. Valentýna v Háji ve Slezsku
na Opavsku pochází z roku 1911. Před
pár lety se ukázalo, že je věž kostela
napadena biotickými škůdci a hrozí
její zřícení. Římskokatolická farnost
v čele s farářem Romanem Dlouhým
se pustila do oprav havarijních částí
v roce 2017. Obnova kostela se uskutečnila ve dvou po sobě jdoucích
etapách. V rámci první etapy bylo
zrealizováno snesení původního krovu
napadeného červotoči na zem a provedení jeho kopie. Moravskoslezský
kraj spolufinancoval druhou etapu,
která spočívala především v provedení nového věnce pro umístění
nové konstrukce věže, opláštění věže
měděným plechem s křížem a makovicí, osazení věže na původní místo,
opravě omítek, očištění a zprovoznění
celého hodinového stroje. Celkové
náklady na opravu zhruba 42 metrů
vysoké věže dosáhly 1,850 milionu
korun. Na opravě věže kostela z roku
1911 se finančně podílela farnost,
biskupství, obec a kraj.
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Přeshraniční
spolupráce
Soubor středověkých nástěnných
maleb v kostele sv. archanděla Michaela v Rusíně-Hrozové pochází
z konce 13. století. Byl restaurován
v letech 2014–2015 a na moravsko-slezském pomezí náleží k nejdůležitějším objevům posledních
desetiletí. Přes torzální stav maleb
lze vyčíst, že se v nich prolíná románská malířská tradice, která je
patrná zejména v postavě archanděla Michaela či v kompozici trůnícího Krista, s gotickými přístupy
formulujícími především postavu
sv. Václava.

OCENĚNÍ – nominace Římskokatolické farnosti v Hrozové a občanského sdružení Královský stolec
v soutěži Patrimonium pro futuro
v kategorii Obnova památky, restaurování za rok 2014
DOPORUČENÍ VLASTNÍKA
Obnovu nástěnných maleb se podařilo provést díky existující spolupráci s blízkou farností v obci
Równe. Partnerství funguje také
na úrovni občanské iniciativy Královský stolec. Na základě těchto
vztahů bylo možné využít evropské
fondy určené na podporu přeshraniční česko-polské spolupráce.

Foto: Pavel Bartek

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Vlastník – Římskokatolická farnost Hrozová

119 965 Kč

15 %

Veřejné zdroje

679 270 Kč

85 %

Celkové náklady

799 235 Kč

100 %

Kraj kontinuálně podporuje celkovou
obnovu kostela sv. Jiří v Pelhřimovech nedaleko Slezských Rudoltic
na Osoblažsku. Tento kostel pochází
z konce 13. století a zachovala se
v něm torza freskové výzdoby zhotovené po roce 1420. Památka je v majetku spolku Hnutí DUHA Jeseníky,
který opravuje historický objekt díky
dotacím od roku 2006. Krajští pracovníci z odboru kultury a památkové
péče jsou se spolkem v kontaktu v ob-

lasti odborné spolupráce a Moravskoslezský kraj vyčlenil v posledních
třech letech na záchranu kostela více
než 700 000 korun. V letošním roce se
povedlo zrekonstruovat fresku, podlahu a zábradlí na kůru. V kostele se
každoročně koná pro mladé zájemce
workshop spojený s výukou stavebních prací na památkovém objektu.
Tento rok se organizátoři workshopu
společně s dobrovolníky zaměřili především na vnitřní a venkovní omítky.

W W W . M A M E V YB R A N O . C Z
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OCENĚNÍ PATRIMONIUM PRO FUTURO JE VYHLAŠOVÁNO KAŽDÝ ROK NA JINÉM MÍSTĚ, V ROCE 2017 SE TAK

OBNOVA PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ V MERBOLTICÍCH

CELKOVÁ REKONSTRUKCE VÝTOPNY V ŽELEZNIČNÍ STANICI KOŘENOV ZÍSKALA V ROCE 2017 ZVLÁŠTNÍ

ZÁCHRANA ROTUNDY SV. VÁCLAVA V PRAZE BYLA

STALO NA ZÁMKU BUČOVICE.

BYLA NEJLEPŠÍ PREZENTACÍ HODNOT V ROCE 2015.

OCENĚNÍ.

V ROCE 2017 OCENĚNA VE DVOU KATEGORIÍCH.

„Jako památkáři jsme v terénu často
svědky skvělých obnov a obětavé, nadšenecké práce pro památky. Dlouho
nám ale nebylo jasné, jak na ně upozornit,“ vysvětluje generální ředitelka
NPÚ Naďa Goryczková. „Proto jsme
se rozhodli založit Cenu Národního
památkového ústavu Patrimonium
pro futuro, to znamená Dědictví pro
budoucnost.“ Je to ocenění, které vyzdvihuje nejlepší památkové počiny
uplynulého roku. Jeho smyslem přitom
není vyzdvihnout jen technicky a výtvarně odborně zvládnuté obnovy. Ocenění má také představit úsilí, nadšení
a zájem lidí, kteří se rozhodli věnovat
obnově památky svůj čas a energii.
O cenné stavby a umělecká díla se totiž nestarají jen velké instituce s polštářem státních či evropských dotací,
ale také sdružení a spolky, aktivní radnice nebo jednotliví osvícení majitelé.
A nesporné zásluhy na poli kulturního
dědictví mají také výzkumníci a badatelé nebo lidé, kteří se snaží jeho hodnoty zprostředkovat ostatním. Cena
NPÚ Patrimonium pro futuro se proto
předává ve čtyřech kategoriích: Obnova památky, restaurování; Objev, nález
roku; Prezentace hodnot a Záchrana
památky. Generální ředitelka NPÚ
může navíc udělit mimořádné ocenění
jednomu i více nominovaným, případně vyzdvihnout za přínos památkové
péči výraznou osobnost. Od roku 2015
se navíc do hodnocení zapojuje také
veřejnost, a to formou on-line hlasování na stránkách Národního památkového ústavu. Vítěz pak obdrží cenu
veřejnosti s názvem Památky děkují.

ZÁMEK I VÝTOPNA
Uplynulých pět ročníků dokazuje, že k
ocenění je toho hodně. Nominované vybírají odborníci z územních odborných
pracovišť NPÚ. Za každý kraj lze navrhnout maximálně dva kandidáty, takže
výběr je mnohdy náročný. Ještě těžší
pozici má však odborná komise, která
na základě expertních posudků a společného hlasování vybírá z nominací
vítěze. Seznam nominací i laureátů je
pokaždé pestrý. Někdy ocenění získá
památková akce „tradiční“ – například
hned v prvním ročníku záchrana krásného renesančního zámku v Červené
Řečici. Jindy ale zvítězí méně obvyklý
kandidát – třeba jako v loňském roce
obnova výtopny v Kořenově, skvělé
technické památky, která dnes slouží
jako depo pro dvě motorové lokomotivy
ozubnicové dráhy Tanvald–Kořenov, jediné v České republice. Pozornost není
věnována jen architektuře, mezi nominovanými i oceněnými se každoročně

PATRIMONIUM PRO FUTURO

Ocenění
pro zachránce
památek
Před pěti lety Národní památkový ústav začal
udělovat cenu za nejlepší památkové počiny.
Kdo dosud ocenění získal? A na co má cena
Patrimonium pro futuro upozornit?

TEXT JAKUB BACHTÍK
FOTO 		 ARCHIV NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO
ÚSTAVU

w w w . mamev ybrano . cz

Považujeme za samozřejmé, že o kulturní dědictví je třeba pečovat. Málokdy se ale zdůrazňuje, že péče
samotná zdaleka samozřejmá není.
Opravy, renovace a restaurování památek – zchátralých, pobořených nebo
prostě časem zašlých – s sebou nesou spoustu námahy: plánování, stres,
dohadování s úřady (a co hůř, i s odborníky památkové péče) a pochopitelně i finanční výdaje. Těžko všechny
starosti přiblížit někomu, kdo kulturní
památku nevlastní nebo alespoň nespravuje. Tím spíše když úsilí vložené
do obnovy může dopadnout všelijak:
jednoznačným úspěchem i fiaskem.

objevuje také záchrana nástěnných
i deskových maleb a soch. Vlastní kategorie mají i zajímavé nálezy nebo nové
trendy v prezentaci památek široké
veřejnosti – roku 2015 byla například
oceněna prezentace hodnot a obnova
podstávkových domů a dalších památek v Merbolticích.
O tom, že výběr nominovaných i oceněných probíhá pečlivě, svědčí případy,
kdy udělení Patrimonia předeslalo
ocenění další, včetně mezinárodních.
V roce 2017 získal Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro projekt rekonstrukce
a zpřístupnění rotundy sv. Václava
v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí. A to
hned dvakrát – v kategorii Prezentace
hodnot a ve veřejném hlasování Památky děkují. Letos mu navíc přibylo
ocenění Europa Nostra – Cena Evropské unie pro kulturní dědictví, jakýsi
„památkářský Oscar“.

PŘÍKLAD A POVZBUZENÍ
Oceněným v Patrimoniu pro futuro se
může stát prakticky kdokoliv. Často to
bývají zástupci měst, obcí, odborných
institucí i církve, odborníci od archeologů přes restaurátory po architekty,
mezi oceněnými se ale neztratí ani
soukromníci, zejména vlastníci nemovitostí. Právě na zodpovědnost majitelů památek a jejich roli při obnově
památky se často zapomíná – a jedním z cílů Patrimonia je na ni upozorňovat.
„Jsem přesvědčena, že vlastníci se
v převážné většině starají o české
hmotné kulturní dědictví dobře,“
vysvětluje generální ředitelka NPÚ
Goryczková. „Cenou NPÚ Patrimonium
pro futuro se snažíme majitele
památek v jejich úsilí povzbuzovat
a ukazovat veřejnosti, že se péče o ně
vyplatí. Jak známo, příklady táhnou.“

VÝSLEDKY CENY NPÚ PATRIMONIUM PRO FUTURO ZA ROK 2017
Kategorie

Místo

Ocenění

Restaurování

Zámecká kaple v Návarově

Petr Turek a Radka Turková

Objev

Valentinská brána a hradby středověkého opevnění v domě
na Kocandě

Muzeum hlavního města Prahy

Prezentace
hodnot

Prohlídková trasa Pod střechami chebských domů, cesta
napříč staletími

Město Cheb a Nadační fond
Historický Cheb

Záchrana

Zámecký areál v Třebešicích

Eliška Valdová a Igor Valda

Kompletní výsledky všech pěti ročníků soutěže jsou k dispozici na www.npu.cz/patrimonium.

w w w . m a m e v yb r a n o . c z

20

BULLETIN MÁME VYBRÁNO

PROJEKT MÁME VYBRÁNO
MAPUJE VEŘEJNÉ SBÍRKY
A DALŠÍ MOŽNOSTI
FINANCOVÁNÍ PAMÁTEK
V ČESKÉ REPUBLICE.
Součástí projektu je konference,
jejíž osmý ročník se uskuteční 28. května 2019
v dominikánském klášteře v Praze.
www.mamevybrano.cz

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., je nezisková organizace, která provozuje portál PROPAMÁTKY, pořádá
konference, realizuje projekt MÁME VYBRÁNO, nabízí poradenství při financování projektů v oblasti obnovy
památek a představuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy. Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi,
kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Zachovává k nim individuální
přístup a respektuje jejich potřeby.
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