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Aktuálně

Dokumentace hřbitovů na 
Podbořansku představena  
v Mnichově

V polovině února 2018 byly v Mnichově v Haus des 
Deutschen Ostens představeny výsledky projektu 
dokumentace hřbitovů v regionu Podbořanska. 
Navázali jsme tak na podobnou prezentaci, kte-
rá proběhla v Regionálním muzeu K.A. Polánka  
v Žatci na konci ledna 2018.
Projekt byl realizován spolkem Omnium v roce 
2017 ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudeten-
deutschen a s podporou Českoněmeckého fondu 
budoucnosti. Jeho výsledkem je databáze hřbito-
vů s dokumentací náhrobků a publikace výsledků 
dokumentace. Výsledky dokumentace jsou záro-
veň také prezentovány v rámci výstavy Historické 
hřbitovy.
Více informací zde: 
http://cimiterium.cz/podboransko

Kaple Panny Marie Sedmibolestné  
v Broumově Olivětíně

V loňském roce byl zahájen projekt restaurování ná-
stropní malby v kapli Panny Marie Sedmibolestné ve 
spolupráci se studentským týmem Fakulty restauro-
vání v Litomyšli. Kroky realizované v roce 2017 byly 
spíše průzkumného charakteru a jejich smyslem bylo 
zejména rozhodnutí, která vrstva maleb stojí za zá-
chranu a obnovu. Zda nekvalitní přemalba z 19. stole-
tí, nebo návrat k původní barokní malbě. Na základě 
debaty se zástupci památkové péče se budeme postup-
ně vracet k původní podobě výmalby kaple. 
Projekt restaurování je na základě rozhodnutí přísluš-
né komise MU v Broumově podpořen v letošním roce 
příspěvkem z programu MKCR – ORP. Práce bude opět 
realizovat tým z Fakulty restaurování v Litomyšli.

Kašna v Kašticích na Podbořansku

Kaštice je malá obec nedaleko Podbořan v Ústec-
kém kraji. Při dokumentaci hřbitovů na Podbořan-
sku jsme na křižovatce směrem ke Pšovu narazili na 
zajímavou, již nefunkční kašnu v poměrně špatném 
stavu, mj. s vybetonovanou nádrží. Kašna patří Sprá-
vě a údržbě silnic Ústeckého kraje. Po dohodě byl 
připraven restaurátorský záměr, na základě kterého 
bylo vydáno i závazné stanovisko k obnově kašny. 
Dalším krokem je uzavření příslušné smlouvy s SÚS 
Ústeckého kraje o realizaci obnovy.

Kostely na Bílinsku

Koncem roku 2017 došlo k završení dlouhého pro-
cesu schvalování a byly uzavřeny dohody o darování 
tří kostelů Římskokatolické farnosti - děkanství  
v Bílině spolku Omnium. 
Jedná se o kostel sv. Havla v Hrobčicích, kostel sv. 
Kateřiny v Chouči a kostel Zvěstování Panny Marie 
v Bílině - Újezdu. 
6.-9. června proběhne ve všech třech objektech 
vyklizení a vyčištění zejména interiérů. 
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Aktuálně

Kostely na Plzeňsku

V prosinci roku 2016 jsme poprvé jednali na půdě 
Biskupství plzeňského s Mons. Tomášem Holu-
bem, biskupem plzeňským o možnosti převzetí 
správy několika vybraných kostelů v rámci diecé-
ze. Proces se podařilo dotáhnout do úspěšného 
konce v prvním čtvrtletí roku 2018. V březnu tak 
byl převzat kostel sv. Anny v Klatovech na Hůrce, 
kostel sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích u Švihova, 
kostel Nejsvětější Trojice v Novém Sedlišti, kostel 
sv. Jiljí v Mělnici u Hostouně, kostel sv. Bartolomě-
je v Mutěníně a kostel sv. Petra a Pavla v obci Víska 
u Manětína (resp. zbytky kostela).

Zámecká barokní sýpka ve Slezských 
Rudolticích

Projekt záchrany zdevastované zámecké sýpky v areá-
lu zámku ve Slezských Rudolticích byl v loňském roce 
podpořen z Havarijního programu Ministerstva kultu-
ry ČR. Díky této podpoře jsme mohli začít s prvními 
kroky obnovy této památky, tj. odstranění zbytků stře-
chy, zpevnění koruny zdiva a dozdění vypadlých kusů 
zdiva. 
Rádi bychom v obnově pokračovali i v letošním roce. 
Za tímto účelem jsme podali žádost o dotace do pro-
gramu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturních 
památek a do Havarijního programu MKČR. Ze strany 
Moravskoslezského kraje již byla dotace přiznána a u 
Havarijního programu byl zveřejněn příslib dotace. 

Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech  
u Horšovského Týna

Projekt záchrany mimořádně zničeného kostela 
v obci Srby u Horšovského Týna nebyl již tradičně 
Národním památkovým ústavem ÚOP v Plzni dopo-
ručen k zařazení do Havarijního programu MKČR, 
oficiálně pro nedostatek finančních prostředků.

Kostel Navštívení Panny Marie 
v Nových Domcích u Rozvadova

V loňském roce jsme po řadě peripetií požáda-
li Stavební úřad MU v Boru o vydání stavebního 
povolení k projektu obnovy střechy. Na přelomu 
roku 2017/2018 bylo stavební povolení vydáno. 
Projekt obnovy současně podpořil Česko-němec-
ký fond budoucnosti. 
Velkou podporu obnově kostela alespoň do podoby 
důstojného místa setkávání vyjádřil i Heimatkreis 
Tachau v zastoupení Dr. Wolf-Dieter Hamperleho. 
V červnu 2018 je na Tachovsku připravován jeden 
z letošních workcampů, jedním z míst pracovních 
aktivit bude právě i kostel v Nových Domcích. 
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Aktuality

Kostel Proměnění Páně  
v Pacelicích u Blatné

Kostel v Pacelicích je jedním z našich prvních kos-
telů, nad kterými jsme převzali patronát. Bohužel, 
jako většina je i tento objekt hodně poškozený. 
Diagnostika krovu odhalila biologické napadení 
dřevokazným hmyzem i houbami, střešní krytina 
na mnoha místech chybí, vazné trámy jsou uhni-
lé a dřevěný strop se na několika místech vlivem 
dlouhodobého zatékání již propadá do lodi koste-
la.
Aktuálně bylo dokončeno zaměření kostela včetně 
konstrukce krovu. Následně začneme připravovat 
projekt obnovy krovu a střechy a byly započaty 
práce na zpracování projektu obnovy. Současně 
byl zpracován návrh na instalace mříží do dveří.

Cyklus Workcamp Omnium 2018

Většina památek spolku Omnium je ve velmi zaned-
baném, špatném stavu. Nejenom stavebně, ale i co 
se týče údržby, stavu okolí a nežádoucího porostu, 
náletových dřevin apod. Pro rok 2018 jsme připravili 
pro sebe, ale doufáme, že i pro řadu dalších příznivců 
památek, workcampy, na kterých budeme upravovat 
okolí, vyřezávat nálety, uklízet kostely, čistit hřbitovy 
atd. 
Více informací o workcampech se dozvíte ne webu:
ww.omniumos.cz

Monumenta VIVA
Cyklus koncertů

Koncert pořádá Omnium z.s. a Kolegium pro duchovní hudbu, z. s.,
v rámci Evropského festivalu duchovní hudby Šumava–Bayerischer Wald

Cyklus koncertů na podporu památek
www.omniumos.cz
www.fdh.klatovynet.cz

Soudobá duchovní hudba
Komorní pěvecký sbor Lumen Pacov

Kostel sv. Martina na Hůrce u Klatov
18. května 2018 od 19 hodin

Cyklus koncertů Monumenta VIVA

Omnium připravuje pro oživení svých památek  
a podporu památek obecně pro rok 2018 cyklus kon-
certů vážné hudby pod názvem Monumenta VIVA. 

18.5. od 19 hod, Kostel sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích
Na českou notu 
Ženský pěvecký sbor Carmina a sbormistryně Jana 
Valentová
18.5. od 19 hod, Kostel sv. Martina na Hůrce u Klatov
Soudobá duchovní hudba
Komorní pěvecký sbor Lumen Pacov
20.7. od 18 hod, Kostel Nejsvětější Trojice v Novém 
Sedlišti
Duchovní hudba 17. století
zpěv: Veronika Vojířová
theorba: Barbora Hulcová
violone: Matyáš Berdych

Seminář k problematice vlhkosti  
v nemovitých památkách

20. dubna 2018 proběhl seminář, resp. přednáška 
Ing. Pavla Šťastného o problémech, které sebou 
v případě nemovitých památek přináší vlhkost  
a zároveň o způsobech jejich odstranění. 
Seminář proběhl již tradičně v prostorách Starého 
purkrabství v NKP Vyšehrad.
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SACRUM 2018
Sakrální stavby v dnešním světě

8. – 9. listopadu 2018 od 9:00  hod.
Staré Purkrabství NKP Vyšehrad

Praha

záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění

Mezinárodní konference

WWW.OMNIUMOS.CZ                                    INFO@OMNIUMOS.CZ
WWW.SUDETENDEUTSCHE-HEIMATPFLEGE.DE HEIMATPFLEGE@SUDETEN.DE

Aktuality

Konference SACRUM 2018 – CFP

Po dvou ročnících mezinárodní konference  
SACRUM, která hledá odpovědi na otázky spojené 
s budoucností sakrálních staveb v dnešním světě, 
se rozeběhla příprava třetího ročníku. Ten již tra-
dičně proběhne v listopadu 2018 v budově Starého 
purkrabství v Praza na Vyšehradě. 
A opět půjde o společný projekt s Heimatpflegerin 
der Sudetendeutschen, který je podpořen Česko-
-německým fondem budoucnosti.
V případě zájmu o prezentaci Vašeho projektu 
obnovy, oživení, záchrany sakrální památky jaké-
hokoliv charakteru nás neváhejte kontaktovat na 
email: info@omniumos.cz. 
Těšíme se na Vaši aktivní účast!

Sudetendeutschen Tag 2018

Omnium se stejně jako loni aktivně zúčastní Sude-
toněmeckého sjezdu v Augsburgu ve dnech 19.-20. 
května 2018. 
Bude zde představena výstava Monumenta VIVA pre-
zentující výběr z projektů českých spolků a němec-
kých krajanských organizací při záchraně kultur-
ního dědictví. A zároveň nás budete moci navštívit  
u našeho stánku v hale 7.

Seminář 
„Stopy německé historie v České 
republice“ v Bad Kissingenu

V únoru 2018 proběhl v kongresovém centru Hei-
ligenhof v Bad Kissingenu seminář na téma Stopy 
německé historie v České republice. Vedle řady 
příspěvků byla prezentována Mgr. Barborou Vět-
rovskou i práce spolku Omnium při záchraně spo-
lečného česko-německého kulturního dědictví. 
Samostatně byl prezentován i připravovaný cyklus 
workcampů spolku Omnium pro rok 2018.  V rám-
ci doprovodného programu tohoto třídenního se-
tkání byla představena výstava Monumenta VIVA. 

Projekt
Židovské náhrobky na své místo

Období nacistické okupace, ale i období komunistic-
kého režimu, se v českých zemích mimořádně dotklo 
vedle dalších památek zejména památek židovských. 
Zničené synagogy a židovské hřbitovy jsou toho smut-
ným a temným dokladem.
Některé byly zničeny nenávratně, řada jich byla vážně 
poškozena. Kamenné prvky byly často rozebírány pro 
druhotné využití, např. jako stavební materiál, suť pro 
úpravu koryt řek, dláždění chodníků nebo „ozdoba“ 
zahrad.
Cílem projektu je systematické vyhledávání ztrace-
ných náhrobků, registrace informací o jejich výskytu, 
konzultace a překládání nápisů s odbornými partnery, 
hledání původního umístění náhrobků.
Garantem projektu je Federace židovských obcí, od-
borným partnerem je organizace Matana a.s.. Projekt 
realizuje organizace Omnium z.s. 
Více informací naleznete na webu:
www.bejtolam.cz
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Aktuality

Mauzoleum rodiny Dittrich

Zdevastovaná hrobka rodiny Dittrich v Krásné 
Lípě byla k 17. dubnu 2018 převedena na spolek 
Omnium.
Výrazná stavba měla tvořit věčný pomník výji-
mečnému muži, továrníkovi a filantropovi, míst-
nímu rodáku Carlu Dittrichovi. Podnikateli, jehož 
význam dalece přesáhl hranice regionu. Krásná 
Lípa je mu vděčná za mnoho. Věnoval rodnému 
městu nemocnici, městské lázně, sirotčinec a chu-
dobinec, podpořil stavbu městského vodovodu, 
vybudoval městský park.
Firma Hielle a Dittrich vybudovala své hlavní vý-
robní sídlo zaměstnávající 10 000 lidí v polském 
čtyřicetitisícovém polském městě Žyrardov. Krás-
nolipský továrník je tam uctíván jako mimořádný 
dobrodinec, jehož heslo znělo: „Kapitalismus lidi 
zraňuje, ale musí je též léčit“.
Dnes je rodina Dittrich v Čechách teprve znovu 
objevována.

Kaple  na jižním Plzeňsku

Na jaře 2018 byl dokončen proces převodu dvou ma-
lých kaplí z majetku Státního statku Jeneč v likvidaci 
na spolek Omnium. Jedná se o kapli v obci Onen Svět  
a v obci Záluží u Sušice. 
Kaple nejsou památkově chráněny. Přesto dotváří ne-
zaměnitelný ráz krajiny Klatovska. 

Dientzenhofer Adventures

Baroko bylo období ohromujícího vzepětí duchov-
ních a morálních sil, projevující se v horoucí tvůrčí 
aktivitě ve všech oblastech kulturního dění, které za-
sáhlo všechny vrstvy lidské společnosti.
Tyto stránky jsou věnovány odkazu nejvýznamněj-
ších architektů doby baroka, Kryštofa a Kiliána Ig-
náce Dientzenhofera. Představují barokní památky 
v historických souvislostech a odborném výkladu 
představují nejznámější díla, ale i ty téměř neznámá.
A zároveň portál umožňuje prezentovat kulturní 
akce konané přímo v památkách nebo jejich nejbliž-
ším okolí. A napomáhá tak jejich oživení.
Více naleznete na webu:
www.dientzenhofers.cz

PRVNÍ REPUBLIKA
Kurzovné 1 950 Kč (celá akce), 1 250 Kč (pouze seminář bez workshopu).
Pro studenty a čerstvé absolventy programu Architektura a stavitelství 50 % sleva.

Registrace na apluses.cz/letni-skola-architektury

Letní škola architektury a stavitelství 

Atelier D:

Památková komora ČR
www.pamatkovakomora.cz

ARCHITEKTURA A 
STAVITELSTVÍ

Seminář a následný workshop 27. 8. – 31. 8. 2018

PRVNÍ REPUBLIKA

Letní škola architektury a stavitelství
První republika

V srpnu proběhne třetí ročník Letní školy architektury 
a stavitelství  FSV ČVUT - Ateliér D: První republika.
Letní školu pořádá Katedra architektury Fakulty sta-
vební ČVUT v Praze ve spolupráci s Omnium z.s. a Pa-
mátkovou komorou ČR.
Letní škola je otevřena úplně všem: studentům střed-
ních a vysokých škol, pedagogům, úředníkům, odbor-
níkům i laikům, … ale hlavně nadšencům a fandům 
architektury a stavitelství.
Program je koncipován do pěti pracovních dní v ter-
mínu 28. 8. – 1. 9. 2017 v kombinaci teoretických po-
znatků a tvůrčího workshopu. 
Stránky letní školy
Facebooková skupina 
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CYKLUS WORKCAMP 
OMNIUM 2018

Většina památek spolku Omnium  je 
ve velmi zanedbaném, špatném sta-
vu. Nejenom stavebně, ale i co se týče 

údržby, stavu okolí, náletů dřevin apod. Pro 
rok 2018 jsme připravili pro sebe, ale doufá-
me, že i pro řadu dalších příznivců památek, 
workcampy, na kterých budeme upravovat 
okolí, vyřezávat nálety, uklízet kostely, čistit 
hřbitovy atd. 

Velmi nás potěšilo, že jsme podporu těchto 
aktivit našli u řady příznivců, ale i institucí, 
konkrétně našeho partnera Heimatpflege-
rind der Sudetendeutschen, Česko-německé-
ho fondu budoucnosti, Ministerstva kultury, 
ale i např. u Hnutí Duha Jeseníky. 

První workcamp proběhl 11.-15. dubna na 
Krnovsku. Práce se soustředily na opuštěný 
hřbitov v Krásných Loučkách a okolí kaple 
sv. Anny v zaniklé obci Pelhřimovy. Účastní-
ci vydolovali ze zelené džungle zdevastovaný 
hřbitov. Všem se na konci objevil původní, ro-
mantický hřbitov s výhledem přímo na pout-
ní místo Cvilín nad Krnovem. Objevily se ná-
hrobky, které byly sražené a zarostlé vrstvou 
trávy, břečťanu a náletových dřevin.

Poděkování patří hlavně ochotným dobrovol-
níkům z Čech a Německa, kteří s námi strávili 
tři dny práce na obnově hřbitova: 

Haně Šindelářové, Ilse a Georgu Ignaszewski, 
Heidi Ludbrook, Hasko Winterovi, Zuzaně 
Finger, Andree Šírové, manželům z Krásných 
Louček (i za palačinky :)), Klubu český turistů 
z Krnova, paní z Krásných Louček, která šla 
okolo a už zůstala. Děkujeme všem.

Fotografie pořízené v průběhu workcampu v krásných 
Loučkách



Další akcí bude camp na Bílinsku, který se 
soustředí na kostely v Hrobčicích, Chouči 
a Bílině – Újezdu a jejich okolí. Díky velmi 
dobrým vztahům s Heimatkreis Bilin se 
účastní i zástupci této krajanské organiza-
ce. 

Třetí akcí bude camp na Tachovsku, zejmé-
na u kostela a hřbitově v Nových Domcích, 
které se budou účastnit farníci z farností na 
německé straně hranice, ale pravděpodob-
ně i výprava skautských oddílů z německé  
i české strany hranice.

Díky našemu partnerovi, organizaci Hei-
matplfegerin der Sudetendeutschen, je cy-
klus workcampů Omnium anoncován na 
středních školách a univerzitách v Bavor-
sku prostřednictvím výzvy Bavorského mi-
nisterstva pro kulturu a vzdělání.
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KOSTELY NA BÍLINSKU

Po poměrně dlouhém procesu 
schvalování ze strany Biskup-
ství litoměřického došlo na 

konci roku 2017 k uzavření dohod  
o darování tří kostelů z majetku 
Římskokatolické farnosti – děkan-
ství v Bílině. Jde o kostel sv. Havla 
v obci Hrobčice, kostel sv. Kateři-
ny v obci Chouč a kostel Zvěstování 
Panny Marie v Bílině – Újezdu. Tyto 
kostely byly na přelomu roku pře-
dány spolku Omnium.

Kostel sv. Havla byl díky pomo-
ci Obecního úřadu v Hrobčicích 
otevřen a zpřístupněn. Prohlídka 
kostela se zástupci Národního pa-
mátkového ústavu potvrdila, že se 
objekt nachází ve velmi špatném 
stavu. Zejména střecha a krov po-
stupně dožívají. Vnitřní vybavení 
kostela je zničeno nebo bylo v mi-
nulosti, ještě před zazděním všech 
vstupních otvorů, ukradeno. 
Podobná situace je také v kostele  
v Chouči. Zde je dožilá střešní kryti-
na díky povětrnostním podmínkám 
odpadaná a vlivem zatékání uhnívá 
krov, nejhorší situace je v oblasti 
nad presbytářem. 

V kostele v Hrobčicích byly v břez-
nu provedeny první restaurátorské 
sondy v lodi na stropě nad kruch-
tou, kde by měl být vybudován 

vstup do krovu pro zjednodušení 
prací při obnově. Sondy zde nepro-
kázaly žádnou skrytou starší výmal-
bu. Další sondy se budou provádět  
v místě presbytáře.

V dubnu připravujeme první 
zevrubné prohlídky obou kostelů  
s projektantem a statikem tak, aby 
se mohl připravit projekt jejich ob-
novy, zpřístupnění a využívání do 
budoucna.

Na červen jsou v kostelech pláno-
vány práce na vyklizení a vyčiště-
ní, zejména vnitřních prostor. Více 
informací naleznete na stránkách 
spolku www.omniumos.cz.

Fotografie pořízené v průběhu přebírání kostelů na 
Bílinsku spolkem Omnium.
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OTISKY KAMENNÉ 
HISTORIE

Ve čtvrtek 15. února 2018 proběhla v Domě 
německého východu v Mnichově před-
náška spolku Omnium o současné podobě 
hřbitovů v regionu Podbořanska. Omnium 
je český spolek, který se dlouhodobě věnuje 
záchraně a obnově kulturního dědictví ze-
jména v oblastech bývalých Sudet. 

Projekt dokumentace hřbitovů na Podbo-
řansku byl realizován spolkem Omnium 
z.s. ve spolupráci s organizací Heimatpfle-
gerin der Sudetendeutschen a Heimatkreis 
Podersam – Jechnitz s podporou Českoně-
meckého fondu budoucnosti. Jde o první 
etapu širšího projektu, jehož cílem je zma-
pování situace hřbitovů v oblastech býva-
lých Sudet. Cílem projektu je také poukázat 
zejména na české straně na stav hřbitovů  
a iniciovat debatu o jejich budoucnosti.

První z řečníků, Dr. Zuzana Finger z orga-
nizace Heimatpflegerin der Sudetendeu-
tschen nejdříve posluchačům představila 
společný projekt, jehož první etapa byla re-
alizována na sklonku loňského roku. Jedná 
se o plošnou dokumentaci starých hřbitovů 
(německých, českých, židovských) v býva-
lém okrese Podbořany. 
Christiane Binder zastupující Heimatkre-
is Podersam – Jechnitz krátce představila 
společné aktivity se spolkem Omnium a ná-
sledně popsala Podbořansko, jak vypadalo 
v první polovině 20. století, v době, kdy bylo 
ještě osídleno původním německým oby-
vatelstvem. Barbora Větrovská ze spolku 
Omnium posluchačům nejdříve představila 
region jako celek, přiblížila historický vývoj 
osídlení, ekonomický a hospodářský vývoj, 

dnešní složitou socioekonomickou situaci 
a na několika fotografiích popsala součas-
ný neutěšený stav Podbořanska jako oblasti 
tzv. „vnitřních Sudet“. Jakub Děd ze spolku 
Omnium navázal na svou kolegyni prezen-
tací všech zdokumentovaných hřbitovů  
a podrobným popisem jednotlivých lokalit. 
Většina hřbitovů v bývalém okrese Podbo-
řany je dnes ve velmi špatném stavu. Vzhle-
dem k tomu, že se region již od poloviny 
minulého století postupně vylidňuje, vel-
ká část hřbitovů už v dnešní době neslouží  
k pohřbívání. Některé hřbitovy postupně 
dožívají vlivem času a neúdržby, některá 
místa byla zlikvidována lidskou činností  
a pouze malá část z představených hřbitovů 
je udržována. 

V současné době dokončuje spolek Omni-
um katalog s jednotlivými hřbitovy na Pod-
bořansku a zpracovává nasbírané podklady. 
Současné fotografie komparuje se starými 
fotografiemi, které se jim podařilo získat od 
paní Uty Bräuer a dalších krajanů zejména 
z Heimatkreis Podersam - Jechnitz.

Podklady budou rovněž využity pro zpra-
cování samostatných výstavních panelů  
o Podbořansku, které rozšíří putovní výsta-
vu Historické hřbitovy.
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PODBOŘANSKO
KVETOUCÍ KRAJ

Na půli cesty mezi Prahou a Chebem, v zá-
padní části české kotliny je území, které mi 
rodiče popisovali jako kvetoucí kraj, a které 
má mnoho bývalých obyvatel v paměti jako 
velmi krásnou oblast: bývalý okres Podbo-
řany - Jesenice. Kolem roku 1939 žilo v ob-
lasti mezi Karlovými Vary, Žatcem a Plzní na 
ploše přibližně 580 km2 asi 40 000 obyvatel. 
Ačkoli byla na jihu a jihovýchodě jazyková 
hranice, byl okres přesto osídlen převážně 
německy mluvícím obyvatelstvem. 

Podbořansko, ve stínu mnohem slavněj-
šího a známějšího Žateckého kraje, mělo 
však už před 2. světovou válkou také své 
zelené zlato – chmel, který i zde hrál důle-
žitou roli. Úrodná půda a různé druhy ze-
min umožnily rozvoj zemědělského odvět-
ví, kromě  chmele se zde dobře dařilo také 
pěstování pšenice, brambor a dalších plo-
din. Obzvláště je třeba zmínit úrodné oblas-
ti kolem říčky Blšanka (dříve Zlatý potok). 
Je to nejznámější říčka v tomto kraji, která 
je oslavována v tónech písně „Podersamer 
Heimatklängen“ a ústí za Žatcem do Ohře. 

Skutečnost, že zemědělství bylo v té době 
hlavním zdrojem obživy, znamenalo, že 
většina obyvatelstva pracovala právě v ze-
mědělství.

Kromě měst Podbořany a Jesenice je třeba 
zmínit Kryry, Vroutek, Mašťov, Blšany, Bu-
škovice a Žihle. Byl v nich soustředěn prů-
mysl spojený s porcelánem a keramikou, 
jako 

například kaolínové závody v Buškovicích, 
sklárna a Nimrodwerke v Kryrech. Zde na-
šlo práci a obživu asi 25 % obyvatelstva. 

Ani kulturně nebyla tato oblast pozadu za 
jinými sudetoněmeckými oblastmi. To se 
projevovalo velmi živou strukturou spolků, 
která se šířila všemi směry a samozřejmě 
také osobnostmi, které vynikaly v politice, 
umění, kultuře a ve vědách. Chtěla bych vy-
zvednout jen několik málo z nich: politik: 
Dr. Wenzel Weigel, publicista, byl za CSU 
v Zemském sněmu; Eduard Fiedler praco-
val v FDP na ministerstvu pro vysídlence 
v Bádensku-Württembersku; Fritz Baier z 
Chmelišté CDU; od roku 1956 do roku 1976 
byl členem ve spolkovém sněmu Deutscher 
Bundestag a v letech 1974 až 1985 primá-
torem v Mosbachu, Baden-Württemberg. 
Historik umění Dr. Josef Meder, Hlubany, 
ředitel muzea Albertina ve Vídni; dále spi-
sovatelé Rainer Kriegelstein, Wilhem Pley-
er  a Rudolf Graf Czernin.

Pro zdokumentování hřbitovů je zajímavý 
pohled na náboženskou strukturu. Čísla 
okolo roku 1900 uvádějí hlavně katolické 
obyvatelstvo: ze 44 000 obyvatel bylo asi 500 
evangelíků a 1 200 osob židovského vyznání. 
Téměř v každé z 92 obcí kraje byla alespoň 
kaple. Osady v kraji patřily pod farní koste-
ly – farnosti a u těchto kostelů se nacházely 
hřbitovy. Ve větších městech byly budovány 
hřbitovy i odděleně od kostelů Jako všude 
v Sudetech formovala zdejší vzhled krajiny 
selská, katolická religiozita – v osadách i v 

polích se setkáme s kříži u cesty, uctívaný-
mi místy a kapličkami. Evangelické kostely 
byly v obcích Podbořany, Hořovice a Orá-
čov. 

Rané židovské hřbitovy byly doloženy  
v Mašťově, Podbořanském Rohozci, Širo-
kých Třebčicích a v Oráčově. Kolem roku 
1900 zaznamenalo rozkvět sedm židov-
ských náboženských komunit: Zderaz, Bl-
šany, Jesenice, Mašťov, Podbořany (Valov-
ský les), Kůzová a Široké Třebčice. Všechny 
měly v době rozkvětu vlastní synagogy a 
rabíny. Židovské hřbitovy neměly cesty a 
nebyly ohraničené zdmi jako křesťanské. 
Často člověk narazil na tyto náhrobky v lese 
nebo v poli. 

Od roku 2016 je spolek Omnium pojmem 
v krajanském spolku, neboť již při jedné z 
prvních výstav „Památky osiřelé“ v Sude-
toněmeckém domě v Mnichově byl popsán 
kostel v okrese Podbořany– kostel Narození 
Panny Marie v Morech. Poté následovalo 
restaurování Kaple svaté Anny v Podbořa-
nech a nyní máme v rukách obsáhlou do-
kumentaci o hřbitovech v Podbořanském 
okrese. V roce 2018 se uskuteční rekon-
strukce kaple ve Zlovědicích. 
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Těší nás, že můžeme poskytnout spolku 
Omnium řadu informací při jeho skvělé 
péči o památky. Velké poděkování si proto 
zaslouží paní Uta Bräuer, ředitelka našeho 
muzea Heimatstube v Kronachu a vedou-
cí Kulturního sdružení Podersam-Jechnitz 
e.V. Spolu se zesnulým partnerem Sigwal-
tem Kaiserem vytvořili muzejní archiv a 
stále ho cíleně rozšiřovali různými projek-
ty. To nám přineslo na jedné straně rozsáh-
lý přehled o minulých dobách, ale zároveň 
konkrétní dokumenty  v mnoha případech 
umožnily renovaci nebo obnovu a pomohly 
v genealogických aktivitách.  

Přesto, že jsou výsledky předložené rozsáh-
lé dokumentace o asi 60 hřbitovech otřesné, 
nesmíme zapomenout, že k vyvlastnění a k 
odsunu došlo před více než 70 lety. Vzhle-
dem k tehdejší převládající politické situaci 
nemělo nebo nemohlo být kulturní dědic-
tví včetně hřbitovů udržované. Odsunem 
přišli nejen vysídlení Němci o svoji vlast a 
s ní i o historii a identitu. Rovněž celé kraje 
v Česku ztratily spolu s lidmi svou tehdejší 
kulturu, dějiny a tím také svoji identitu. 

Jsem ráda, že díky mnoha nejrůznějším 
hnutím a snahám obyvatelstva v posled-
ních letech a především díky práci spolku 
Omnium se ztracená minulost začíná zno-
vu cíleně připomínat. Spolek Omnium po-
chopil, že nestačí pouhá renovace, ale je 
nutné společnost seznamovat prostřednic-
tvím výstav, seminářů, workshopů a work-
campů s kulturními hodnotami minulosti. 
Teprve když si toto společnost uvědomí, 
bude moci osiřelá krajina znovu dýchat, žít 
a znovu získá svoji tvář. Potom bude možné, 
aby se noví osídlenci identifikovali se svým 
novým bydlištěm, ctili ho a chránili a aby 
se s nimi smířili i bývalí obyvatelé. 

Jsem velmi ráda, že pro spolek Omnium 
pracuje paní Barbora Větrovská, nositelka 
letošní kulturní ceny pro mladé do 35 let Su-
detoněmeckého krajanského sdružení pro 
výtvarné umění a architekturu. Její foto-
grafie a dokumentace na mnoha výstavách 
tematicky zaměřených na kulturní dědictví 
a památkovou péči svědčí o jejím citu a chá-
pání věci – poukazují na sudetoněmecké 
historické dědictví, na důležitá svědectví 
o německých dějinách, které existovaly po 
staletí. 

Přeji spolku Omnium i nadále hodně úspě-
chů a mám radost z dobré spolupráce.

Christiane Binder
Mnichov, prosinec 2017
Heimatkreis Podersam-Jechnitz
URL: 
http://heimatkreis-podersam-jechnitz.de
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MAUZOLEUM RODINY 
DITTRICH V KRÁSNÉ LÍPĚ

Hrobka Dittrichovy rodiny se nachází  
v městském parku při silnici do Doubice, 
v těsné blízkosti městského hřbitova. 

Park, jehož součástí jsou meandrující po-
tůčky, altánky, vyhlídky, rybníčky, uprave-
né komunikace a posezení byl vybudován 
v letech 1888–1889 Carlem Dittrichem ml. 

Objekt mauzolea je z cihel vyzděná cen-
trální stavba s vnějším kamenným pláš-
těm, umístěna na kamenné terase vyrov-
návající terén. 

Má půdorys řeckého kříže s půlválcovou 
apsidou na jižní straně. Stavba je kromě 
severního průčelí po celém obvodu le-
mována širokým předsazeným soklem. 
Zastřešení tvořil průnik dvou sedlových 
střech, dnes je mauzoleum zcela neza-
střešené. 

Mezinárodní význam funerální památky 
tkví nejen v jeho rozměrech a inovativním 
technickém vybavení - vytápění, elektri-
fikace hrobky, odvětrávání etc., ale také  
z hlediska umělecké a uměleckořemeslné 
výzdoby. Muzívní výzdoba krypty nemá v 
českém prostředí obdoby - mozaika byla 
komplexním řešením povrchového pláště 
hrobky – zcela monumentálního rozsahu. 

Jedná se o mauzoleum průmyslníka  
a jeho rodinných příslušníků Carla Augu-
sta Dittricha, které bylo postaveno v le-
tech 1888 - 1889 v neorenesančním stohu. 
Autorem architektonického návrhu, vy-

pracovaného krátce po Dittrichově smrti 
v roce 1886 je německý architekt Julius 
Carl Raschdorff (1823 - 1914). 

Prostoru krypty dominuje mohutný černý 
sarkofág s ostatky Carla Augusta Dittricha 
umístěný pod kruhovým otvorem v pod-
laze kaple, který umožňuje průchod den-
ního světla a pohled shora pro návštěv-
níky mší v kapli. Celková váha sarkofágu 
činí 15 tun. 

U stěny proti vstupu je umístěna velká 
urna s popelem Carla Dittricha ml. Ostat-
ní členové rodiny jsou uloženi v cínových 
rakvích v bočních prostorách krypty. 

Celý prostor krypty je zdoben mozaikou. 
V českém kontextu se jedná o naprostý 
mozaikový skvost, který je srovnatelný 
svým rozsahem s historickými hrobkami 
panovníků v Itálii nebo Německu. Kom-
paraci na současném území ČR by bylo 
možné provést s královskou hrobkou  
v katedrále sv. Víta v Praze založenou Ru-
dolfem II. Materiálem mozaiky jsou skle-
něné tessery převážně zlatých odstínů. 

Je pravděpodobné, že architekt Julius 
Carl Raschdorff spolupracoval či doporu-
čil pro výzdobu italskou firmu Saltivati, 
která byla jednou z nejvýznačnějších vý-
robců a dodavatelů muzívních materiálů 
v druhé polovině 19. století (např. mauzo-
leum Fridricha III. v Postupimi).

Fotografie pořízené v průběhu přebírání hrobky  
v Krásné Lípě spolkem Omnium.
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