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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneři aktivit v roce 2016 

Aktivity spolku byly v roce 2016 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, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

Heimatpflegerin der Sudetendeutschen München, Adalbert Stifter Verein München, 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Fakulta restaurování Univerzity 

Pardubice, Oblastní muzeum Chomutov, 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.  
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Aktivity v roce 2016 

Cyklus Omnium 2016 – Monumenta VIVA 

Cyklus Omnium 2016 – Monumenta VIVA představuje cyklus seminářů, konferencí, 

workshopů či výstav realizovaný v průběhu roku 2016. 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. 

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 dědictví  

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

Proměny 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 péči  

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

Možnosti financování záchrany a obnovy kulturního dědictví 

Prezentace možností, zdrojů, dotačních titulů od MKCR, OP EU po nadace 
a další možnosti 
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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 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr z realizovaných seminářů, konferencí a výstav v roce 2016 

V roce 2016 bylo realizováno cca 60 akcí s počtem účastníků okolo 3 tis. posluchačů. 
 
Místo, datum    Název 
 
Krnov, 21.-22.1. 2016  Technické památky Horního Slezska 
Praha, IFP, 11.2.2016  Internetové a mobilní aplikace pro kulturní dědictví 
Praha, 10.3.2016  Venkovské zahrady a další objekty venkova 
Praha, 22.3.2016  Památkový zákon 
Praha, 5.4.2016  Digitalizací k ochraně kulturního dědictví 
Chomutov, 7.-8.4.2016  Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet 
Broumov, 16.4.2016  Praktický úvod do památkové péče 
Mnichov, 11.6.2016  Výstava Česko-německé projekty obnovy památek 
Praha, 12.7.2016  Digitalizací k ochraně kulturního dědictví 
Praha, 29.8.-3.9.2016  Letní škola architektury a stavitelství 2016 - FSv ČVUT 
Praha, 15.9.2016  Péče o knihovní a archivní fondy 
Zlín, 10.4.2016   Staré mapy v současnosti 
Brno, 18.10.2016  Digitalizací k ochraně kulturního dědictví 
Horní Jiřetín, 14.-15.10.2016 Krajina a venkov v baroku 
Praha, 20.-21.10.2016  SACRUM 2016 – Sakrální stavby v dnešním světě 
Praha, 25.-26.11.2016  DIGI Heritage 2016 
Praha, 8.12.2016  Historické hřbitovy (seminář & výstava) 
Mnichov, 15.12.2016  Péče o společné kulturní dědictví  
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Projekty obnovy sakrální památek  

 

Kostel sv. Jana Křtitele 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. 

Vzhledem k závažným statickým poruchám byl v roce 2016 

proveden geofyzikální průzkum Archeologickým ústavem AV ČR a 

průzkumné vrty do podloží, které se ukázalo jako mimořádně 

nestabilní.  

Na základě výsledků průzkumů byl vypracován projekt sanace podzákladí spol. RECOC 

a.s. a podána žádost o vydání stavebního povolení. 

 

 

Kostel Navštívení Panny Marie v obci Nové Domky 

u Rozvadova  

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 současnosti je v havarijním 

stavu. 

Vzhledem ke stavu kostela a jeho nepoužitelnosti k pastoračním účelům v tomto stavu 

došlo k dohodě s Římskokatolickou farností v Tachově o jeho převodu na spolek Omnim 

s cílem jeho záchrany. Dohoda byla podepsána na podzim roku 2016. 
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Kaple sv. Anny v obci Pelhřimovy na Krnovsku 

Obec Pelhřimovy leží přesně na hraniční linii mezi Českou republikou 

a Polskem v osoblažském výběžku u Krnova. Vývoje obce se 

mimořádně tragicky dotkl konec 2. světové války, kdy zde probíhala 

linie fronty při osvobozování Ostravska, odsun německého 

obyvatelstva a následně i rozhodnuté komunistického režimu o 

likvidaci osídlení v blízkosti hranic.  

Z obce Pelhřimovy tak dnes zůstává 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.  

 

 

Kaple sv. Anny u Podbořan 

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. 
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Obnova drobných sakrálních památek  

Projekty realizované v roce 2016 

Kalvárie s motivem sv. Jiří ve Velké Vsi u Broumova  

(s využitím příspěvku z programu ORP MKCR a vlastních prostředků spolku) 

Kříž na rozcestí u Křinic na Broumovsku 

 (s využitím příspěvku Nadace OF) 

Kříže na cestě mezi Křinicemi a Broumovem 

(s využitím příspěvku Nadace OF a prostředků spolku Omnium) 

Kříž na vyhlídce u Ruprechtic 

(s využitím příspěvku Nadace OF a prostředků spolku Omnium) 

Boží muka v Božanově 

(s využitím příspěvku Nadace VIA a prostředků spolku Omnium) 

Hřbitov v Martínkovicích 

Postupná obnova náhrobků původních německých obyvatel na hřbitově v Martínkovicích 

 

Dříve realizované projekty 

Boží muka v Rožmitále s motivem Nejsvětější trojice  

Kříž s Kristem na hoře Olivetské v Martínkovicích u hřbitova (zapsaná kulturní památka) 

Kříž s lebkou v Heřmánkovicích  

Křížek sv. Anny v Křinicích  

Kříž v Heřmánkovicích  

Saxův kříž v Broumově  

Křížek u Šonova na staré cestě  

Restaurování kalvárie sv. Františka ve Velké Vsi (zapsaná kulturní památka) 

Sloup se sochou Madonny ve Velké Vsi u Broumova 

Sloup Nejsvětější trojice ve Velké Vsi v Broumově 

Křížek U zakopaného pokladu v Rožmitále 

Obnova fabionu hřbitovní kaple P. Marie Sněžné v Šonově  

Obnova novogotického křížku u Rožmitálu 

Restaurování plastické mapy Broumovska 

Socha sv. Jana Nepomuckého Heřmánkovice 

Boží muka na křižovatce Heřmánkovice  

Svatý Josef Heřmánkovice 

Boží muka u statku Heřmánkovice 

Kalvárie Heřmánkovice 
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Svatý Jan Nepomucký na Janovičkách  

Projekty připravené k realizaci v roce 2017 

Pro rok 2017 jsou připraveny projekty obnovy křížků, převážně v regionu Broumovska, ve 

spolupráci s Nadací OF a nově i s Česko-německým fondem budoucnosti. 

Jedná se o soubor křížků v obci Martínkovice, dále pak křížek v Božanově, 

Heřmánkovicích a Křinicích. Samostatným projektem je obnova části náhrobků původních 

německých obyvatel na hřbitově v Heřmánkovicích. 

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.  

 

 

 

 
Veřejná sbírka 
 
na podporu projektů 
obnovy drobných 
památek 
 
3255836399 / 0800 

Za každý dar 

děkujeme 
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Projekt „Pro život kostelů Broumovska“  

Idea projektu 

Projekt představuje ucelený koncept stavební obnovy barokních kostelů z tzv. broumovské 

skupiny kostelů z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů včetně aktivit směřujících 

k obnovení a navrácení života do těchto významných památek doby baroka, které bylo 

narušeno historickým vývojem v druhé polovině 20. století a to nejen v rámci regionu 

Broumovska. 

Cílem projektu „Pro život kostelů Broumovska“ je vedle samotné rekonstrukce broumovské 

skupiny kostelů i snaha vrátit těmto památkám život, obnovit zde přirozené centrum 

duchovní správy i kulturně-společenské vazby v rámci celého regionu. 

Kostel Všech Svatých v Heřmánkovicích 

Omnium z.s. v rámci patronace nad tímto projektem v roce 2016 nechal vypracovat 

projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení k obnově kostela Všech Svatých 

v Heřmánkovicích, tak aby na základě této dokumentace mohl projekt obnovy získat dotaci 

z programu IROP. 
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Výstavy spolku Omnium  

Putovní výstava „Broumovská skupina kostelů“ 

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.  

Pro rok 2017 je připravováno další putování této výstavy. 

Putovní výstava „Má vlast cestami proměn“  

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.  

V roce 2016 byla výstava představena v Mnichově v Sudetoněmeckém domě, v Lapidáriu 

kláštera v Broumově, v kostele v Hrobčicích a Loretě v Rumburku. 

Putovní výstava „Historické hřbitovy“ 

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. 

Pro rok 2017 je připravováno další putování této výstavy. 

Putovní výstava „Památky osiřelé“ 

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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Výhled do budoucnosti 

 

 

Připravované aktivity pro rok 2017 

Pro rok 2017 je připraveno pokračování cyklu seminářů, konferencí, workshopů a výstav 

Omnium 2016 – Monumenta Viva. 

Připravujeme další projekty obnovy drobných sakrálních staveb v krajině a to nejenom na 

území regionu Broumovska. 

Další kroky vedoucí k záchraně kostela sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna a 

dalších sakrálních objektů v rámci patronátních projektů spolku Omnium z.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Dědová     Jakub Děd 

Předsedkyně správní rady    Místopředseda správní rady  
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Finanční souhrn a výkazy – rok 2016 

 

 

Prodej výrobků a služeb  ..........................................  486 tis. Kč 

Příjmy ostatní  ..........................................  1.076 tis. Kč 

Příjmy celkem  ..........................................   1.562 tis. Kč 

 

Provozní náklady za NNO  ..........................................   1.820 tis. Kč 

 

Výsledek hospodaření  ..........................................   - 258 tis. Kč 
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Kontaktní informace – Omnium z.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omnium z.s. 

 

Sídlo:  Smetanova 135, 550 01 Broumov 

Kontakt: Verdunská 33, 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 


