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Omnium z.s.  

O spolku Omnium 
Omnium se věnuje i samotné záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo 
nevyužívaných památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po větší objekty, 
zejména sakrální památek. 

Omnium organizuje cyklus vzdělávacích a osvětových seminářů a programů pro studenty, 
veřejnost a odbornou veřejnost se vztahem k památkové péči, památkám, krajině a 
historii. 

 

Partne ři aktivit v roce 2017 

Aktivity spolku byly v roce 2017 realizovány ve spolupráci nebo s podporou řady institucí, 
akademických organizací, spolků z ČR, SRN či Polska a dalších zemí střední Evropy.  

 

Namátkou Ústav dějin umění AV ČR, Národní památkový ústav ÚOP v Josefově, Ústav 
pro dějiny umění Univerzity Karlovy Praha, Ministerstva kultury, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje, Heimatpflegerin der Sudetendeutschen München, Adalbert 
Stifter Verein München, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Fakulta 
restaurování Univerzity Pardubice, Oblastní muzeum Chomutov, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Asociace Entente Florale – Souznění z.s., Česko-německý fond budoucnosti, 
Ministerstvo kultury ČR, Nadace OF, Nadace VIA, Krajský úřad Zlínského kraje, Nadace 
ČSOB, The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe, NKP 
Vyšehrad ad.  

 

Aktivity v roce 2017 

Cyklus Omnium 2017 – Monumenta VIVA 

Cyklus Omnium 2017 – Monumenta VIVA představuje cyklus seminářů, konferencí, 
workshopů či výstav realizovaný v průběhu roku 2017. Jeho cílem bylo široké veřejnosti i 
odborníkům z různých oblastí prezentovat smysl, přínos a možnosti záchrany, obnovy a 
uchování kulturního dědictví a to především prostřednictvím cyklu konferencí, seminářů, 
workshopů a přednášek či výstav.  

Projekt byl připraven a realizován s cílem vysvětlovat smysl obnovy a záchrany památek 
a kulturního dědictví obecně, ozřejmit smysl a přínos existence odborných institucí v 
památkové péči pro památky, ale i majitele nebo správce památek. 

 



Str. 03 
 

Omnium z.s.                                                             Výro ční zpráva 2017  
   

 

www.omniumos.cz 

Nástrojem pro naplnění těchto cílů byl tedy cyklus přednášek, konferencí, seminářů, 
workshopů a výstav organizovaných společně s odbornými institucemi nebo odborníky na 
daná prezentovaná témata.  

Hlavní tematické okruhy: 

Monumenta VIVA (Otisky kamenné historie, SACRUM)  

Cyklus je tematicky zaměřený na sakrální stavby, drobné sakrální stavby, 
historické hřbitovy, křížové cesty a příběhy s nimi spojené 

Knihovní a archivní fondy 

Cyklus představuje možnosti a metody péče o staré tisky 

Možnosti digitalizace a kulturní d ědictví  

Cyklus představuje možnosti digitalizace, zároveň i zkušenosti paměťových 
a památkových institucí s digitalizací  

Prom ěny historické architektury venkova 

Cyklus hledá a prezentuje odborné i široké veřejnosti architektonicky 
kvalitní konverze historických obytných a hospodářských objektů v objekty 
odpovídající potřebám a požadavkům 21. století při jednoznačném 
zohlednění funkční smysluplnosti a ekonomické udržitelnosti 

Stavební řemesla a postupy v památkové pé či  

Představení tradičních řemesel a zejména řemeslníků pro kvalitní a citlivou 
obnovu památek  

Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního d ědictví 

Prezentace možností, zdrojů, dotačních titulů od MKCR, OP EU po nadace 
a další možnosti 
 

Uvedené cykly představují základní tematickou kostru projektu, doplňovanou dalšími 
tématy. Projekt by tak měl aktivně přispět k hledání platformy, kde se budou potkávat a 
prezentovat informace jak primárně z oblasti památkové péče, tak i z oblastí, které její 
realizaci (řemesla, stavební postupy) a výkon vůbec umožní (financování). 

V neposlední řadě chce projekt přispět k lepšímu poznání, popsání a pochopení řady 
historických událostí, které nemusí být vždy středem zájmu odborných institucí věnujících 
se historii. Projekt by měl iniciovat nové směry bádání a výzkumů a hledat nové, 
nepopsané stránky historie.   

Důležitým cílem projektu je i navazování a udržování kontaktů a vazeb mezi odbornou 
(vysoké školy, památková péče, historici, historici umění) i širokou veřejností (spolky, 
krajanské organizace) z Německa, Polska a Slovenska, zejména s akcentem na společné 
projekty v příhraničních oblastech. 

Projekt navazuje na cykly seminářů připravených a realizovaných v letech 2013 až 2016.  

Výběr z realizovaných aktivit je uveden v příloze Výroční zprávy. 
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Dokumenta ční aktivity v oblasti historických h řbitov ů 

V roce 2017 pokračovaly aktivity zaměřené na dokumentaci starých, historických hřbitovů 
na území celé České republiky. Výsledky je možné najít na webovém portálu Historické 
hřbitovy (www.cimiterium.cz). 

Projekty obnovy památek  

Kostel sv. Jana K řtitele v obci Srby u Horšovského Týna 

Projekt pokračující již od roku 2015, kdy byl na spolek Omnium převeden 
Římskokatolickou farností v Horšovském Týnu. Kostel je v mimořádně špatném 
technickém stavu, který byl zapříčiněn nevhodným stavebním zásahem v 90-letech 20. 
stol. a naprosto chybějící průběžnou péčí a údržbou. Na základě získaného stavebního 
povolení byly v roce 2017 zahájeny práce na obnově kostela, zejména na zajištění statiky 
a dozdění kaveren.   

Kostel Navštívení Panny Marie v obci Nové Domky u R ozvadova  

Nové Domky (německy Neuhäusl) jsou malá vesnice, část obce Rozvadov v okrese 
Tachov. Nachází se asi 3 km na sever od Rozvadova. Je zde evidováno 17 adres. Trvale 
zde žije 14 obyvatel. První zmínka o vsi je evidována z roku 1713. Na okraji téměř zaniklé 
obce se nachází kostel Navštívení Panny Marie. Kostel je empírovou stavbou ze 40. let 
19. století. Po válce byl používán jako stáj a skladiště a zdevastován. Vnitřní zařízení bylo 
zničeno úplně. V roce 2017 byl připraven stavební projekt a získáno stavební povolení. 

Kaple sv. Anny v obci Pelh řimovy na Krnovsku 

Obec Pelhřimovy leží přesně na hraniční linii mezi Českou republikou a Polskem 
v osoblažském výběžku u Krnova.  

Z obce Pelhřimovy tak dodnes zůstal stát pouze kostel se zbytky hřbitova a ruina kaple sv. 
Anny. Kaple byla spolkem Omnium získána z likvidovaného Státního statku Razová v roce 
2016 s cílem její záchrany. V roce 2017 došlo ke kompletní obnově kaple. 

Kaple sv. Anny u Podbo řan 

Oblast Podbořanska byla významně dotčena odsunem německého obyvatelstva po 2 sv. 
válce. Řada obcí, kostelů, hřbitovů zůstala de facto opuštěna a pomalu chátrala. Podobný 
osud měla i kaple sv. Anny u Podbořan. Kapli získal spolek Omnium od Úřadu státu pro 
zastupování ve věcech majetkových v roce 2016 s cílem její záchrany. V roce 2017 byla 
realizována 1. etapa prací na obnově kaple. 
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Podpora 

Největším partnerem při obnově drobných sakrálních památek bylo v roce 2016 pro spolek 
Omnium Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím programu ORP, Nadace OF a Nadace 
VIA.  
 

Výstavy spolku Omnium  

Putovní výstava „Broumovská skupina kostel ů“ 

Putovní výstava „Broumovská skupina kostelů“ na fotografiích broumovského fotografa 
Jana Záliše a Martina Mádla z Ústavu dějin umění AV ČR, která byla připravena v roce 
2015 speciálně pro účely Českého týdne ve Wroclawi (červen 2015). 

V roce 2016 byla výstava představena v rámci mezinárodní konference Ústavu dějin 
umění AV ČR „Krajina a venkov v baroku“ v Horním Jiřetíně. V roce 2017 bylo realizovány 
další zastávky této výstavy. 

Putovní výstava „Má vlast cestami prom ěn“  

V roce 2015 se spolek Omnium spolupodílel na přípravě dalšího ročníku putovní výstavy 
„Má vlast cestami proměn 2016“ představující nejzajímavější projekty obnovy zničených, 
chátrajících nebo nevyužívaných památek v České republice.  

Poprvé byla výstava představena v Mnichově v Sudetoněmeckém domě v roce 2017, 
v Lapidáriu kláštera v Broumově, v kostele v Hrobčicích a Loretě v Rumburku. V roce 2017 
bylo realizovány další zastávky této výstavy. 

Putovní výstava „Historické h řbitovy“ 

Výstava fotografií skutečného stavu českých hřbitovů byla připravena ve spolupráci 
s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. První zastávkou výstavy byly v roce 
2016 prostory Starého purkrabství v NKP Vyšehrad a Sudetoněmecký dům v Mnichově. 
V roce 2017 bylo realizovány další zastávky této výstavy. 

Putovní výstava „Památky osi řelé“ 

Výstava dokumentující na příkladu vybraného souboru sakrálních památek stav těch 
památek, které nemají jasného vlastníka, nejsou využívané nebo vlastník nemá zájem na 
jejich zachování. 
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Finan ční souhrn a výkazy – rok 2017 

 

Tržby za vlastní výkony a zboží  ..........................................  1.051 tis. Kč 

Ostatní příjmy  ..........................................  2.314 tis. Kč 

Výnosy celkem  ..........................................   3.365 tis. Kč 

Provozní náklady za NNO  ..........................................   3.145 tis. Kč 

Výsledek hospodaření  ..........................................   220 tis. Kč 

 

 

 

 

Výhled do budoucnosti - p řipravované aktivity pro rok 2018 

Pro rok 2018 je připraveno pokračování cyklu seminářů, konferencí, workshopů a výstav 
Omnium 2018 – Monumenta Viva. 

Připravujeme další projekty obnovy drobných sakrálních staveb v krajině a to nejenom na 
území regionu Broumovska. 

V rámci projektů stavební obnovy památek připravujeme projekty zejména území 
Plzeňského a Ústeckého kraje, dále pak kraje Královéhradeckého, Moravskoslezského a 
Jihočeského. 
 

 

 

Andrea Dědová     Jakub Děd 

Předsedkyně správní rady    Místopředseda správní rady  

 

V Praze dne 31.3.2018 
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Sídlo:  Smetanova 135, 550 01 Broumov 

Kontakt: Terronská 579/21, 160 00 Praha 6 

Tel.:  +420 739 385 928 

E-mail:  info@omniumos.cz 

URL:  www.omniumos.cz 

FB  Omnium - Život památkám 
  

IČ:   22762370 

Registrace  MVČR pod č.j. VS/1-1/86 768/11-R ke dni 7.12.2011 

Registrace Sp. zn. L 7986 u Krajského soudu v Hradci Králové k 1.1.2014 
 

Kontakt: Ing. Jakub Děd 

Tel:  +420 739 385 928 

E-mail:  jded@omniumos.cz 

 

Banka:   Česká spořitelna, a.s., pob. Praha 6 
Č.účtu:   2844188399/0800, Č 










