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Omnium o.s. 

 

O nás 

Omnium z.s. se věnuje zvyšování povědomí o hodnotách a smyslu péče o kulturní dědictví, 
vytváření podmínek pro získávání finančních nebo materiálových prostředků zejména 
v oblasti záchrany a obnovy zničených, ohrožených nebo nevyužívaných kulturně a 
architektonických cenných památek.  

Vedle samotné obnovy a záchrany architektonického dědictví se spolek věnuje také 
organizování vzdělávacích a osvětových programů pro studenty, odborníky i laickou 
veřejnost se vztahem k památkové péči. Dále se věnuje pořádání výstav, přednášek, 
letních škol, stáží apod.  Omnium je také partnerem projektu Pro život kostelů Broumovska, 
který se snaží zachránit a oživit jedinečný soubor barokních sakrálních památek.   

Velká část aktivit sdružení se soustředí na pořádání specializovaných i multioborových 
setkání, workshopů, seminářů a konferencí na tuzemské i mezinárodní úrovni, které jsou 
připravované pro odbornou i laickou veřejnost. Při jejich pořádání spolupracuje sdružení 
s českými i zahraničními vysokými školami.  

Semináře se dělí na dva stěžejní směry. Tím prvním je přednáškový cyklus "Otisky 
kamenné historie", který klade důraz na mimořádnou důležitost často zapomenutých 
památek pro paměť národa a zprostředkovává zkušenosti, postupy dokumentace 
a digitalizace a možné cesty vedoucí k obnově těchto památek.  

Tím druhým je cyklus přednášek v rámci projektu „Proměny historické architektury 
venkova“, který si klade za cíl podpořit, hledat a prezentovat odborníkům i laické 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 těchto staveb. 

 

 

Partne ři Omnium o.s. 

VEBA Textilní závody a.s., Národní památkový ústav - Generální ředitelství, Národní 
památkový ústav - Územní odborné pracoviště Josefov, Ústav dějin umění AV ČR, Ústav 
památkové péče Fakulty architektury ČVUT, Vysoké učení technické Brno, Ultreiao.s.a 
další. 

 

Mediální partne ři Omnium o.s. 

ProPamátky.info, Naše Broumovsko 
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Aktivity v roce 2014 

Projekt „Pro život kostel ů Broumovska“  

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. 

Projekt je realizován společně Římskokatolickou farností v Broumově a Omnium o.s. 

Záštita Českého národního komitétu ICOMOS nad aktivitami org anizace Omnium  

Český Národní komitét ICOMOS převzal záštitu nad cyklem odborných či osvětových 
seminářů, výstavy, workshopů a dalšími aktivitami ve spojení s uchováním kulturního 
dědictví realizovaných sdružením Omnium v roce 2014 pod názvem OMNIUM 2014 na 
podporu obnovy a záchrany kulturního dědictví v České republice vč. hledání a prezentace 
možností financování obnovy kulturního dědictví.  

Zástupce Omnium z.s. nov ě členem ČNK ICOMOS 

Na plenárním zasedání ČNK ICOMOS 30. října 2014 byl prodiskutován bohatý odborný 
program letošního roku, zejména pořádané nebo spolupořádané konference, mj. 
s Omnium o.s. Na základě příslušných doporučení členů ČNK bylo přijato několik nových 
členů. Mezi nimi byl přijat i zástupce Omnium o.s. 

Cena NPÚ - Patrimonium pro futuro za rok 2013 pro s družení Omnium 

Ocenění vyhlašované Národním památkovým ústavem, organizace pověřená oblastí 
záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území České republiky, upozornilo 
tímto způsobem na úspěšné počiny v oblasti péče o kulturní dědictví v roce 2014.  

Zhodnotilo aktivity realizované v roce 2013 a vyzdvihlo příklady dobré praxe ve čtyřech 
kategoriích: obnova památky, restaurování, objev nebo nález roku, prezentace hodnot a 
záchrana, obnova památky. Vítězové jednotlivých kategorií převzali ocenění v úterý 23. 
září 2014 na zámku v Nebílovech z rukou generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové. 

Jako nejvýznamnější počin v kategorii prezentace hodnot byla vyhodnocena činnost 
občanského sdružení Omnium.  

Deklarace o spolupráci 

Sdružení Omnium z.s. na základě dosavadních jednání a spolupráce uzavřelo na podzim 

2014 Deklaraci o budoucí spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a dále s Instytutem 

Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Cyklus (Ne)tušené souvislosti NPÚ pokra čoval v kostele sv. Markéty v Šonov ě 

Cyklus (Ne)tušené souvislosti NPÚ pokračoval i v roce 2014 a byl v případě Broumovska 
zakončen 20. září 2014 komentovanými prohlídkami v kostele sv. Markéty v Šonově. Čas 
ani místo nebylo voleno náhodně, ale jako symbolické završení obnovy krovu, střechy a 
oken kostela sv. Markéty a jako odkaz na první zastávku tohoto cyklu na Broumovsku 
v dubnu 2013. 

Učená spole čnost na prohlídce památek Broumovska v Broumov ě 

V září 2014 navštívila Broumovska zcela mimořádná návštěva a to Učená společnost ČR 
v čele s prof. Václavem Pačesem, prof. Ivanem Hlaváčkem, RNDr. Jiřím Grygarem či prof. 
Helenou Illnerovou a dalšími významnými představiteli české vědy.  

Skupina navštívila klášter v Broumově, kostel sv. Václava či fresku Posledního soudu 
v Broumově, hřbitovní kostelík P. Marie a následně i kostel Všech svatých 
v Heřmánkovicích. Celou skupinu provázel prof. Jan Royt. 
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Stavební práce v roce 2014 

Obnova kostela sv. Markéty v Šonov ě (krov, krytina, okna) u konce 

Dva roky trvající projekt obnovy kostela sv. Markéty, který zahrnoval opravu krovu, výměnu 
střešní krytiny repas a výměnu oken byl v září 2014 zakončen. Volný vnitřní prostor krovu, 
do dálky svítící nová střecha, tichý prostor lodi, do kterého poprvé po desetiletích nefouká 
stejně jako výhledy z oken, kde od II.sv.války žádné zasklené okno nebylo stály určitě za 
tuto dvouletou práci.  

Kompletní obnova podst řešní římsy a římsy na v ěži kostela sv. Anny ve Viž ňově 

V roce 2014 byla díky dotaci MK ČR dokončena kompletní obnova podstřešní a věžní 
římsy na kostele sv. Anny ve Vižňově. Začátek prací spojený s rozebráním konstrukce 
báně ukázal na ještě horší stav věže kostela, než ukazovali dosavadní průzkumné práce. 

Obnova další části krovu a st řechy kostela sv. Barbory v Otovicích 

Díky dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR pro rok 2014 
pokračovaly práce na záchraně historického krovu kostela sv. Barbory v Otovicích 
zahájené již v roce 2013. Tentokrát šlo o kompletní výměnu krovu nad vstupem do kostela 
a položení nové střešní krytiny. Stav stávající konstrukce se po odkrytí ukázal jako 
naprosto dožilý. 

Průzkum omítek spodní části st ěn kostela Všech svatých v He řmánkovicích  

Ve spolupráci s Ateliérem restaurování nástěnné malby a sgrafita Fakulty restaurování 
UPCE pod vedením Mgr. Jana Vojtěchovského proběhl ve stejném termínu s workshopem 
FA ČVUT i průzkum vnitřních omítek kostela Všech svatých v Heřmánkovicích.  

Cílem průzkumu bylo definování rozsahu dochované barokní výmalby do cca 2 m výšky 
od úrovně podlahy a míry a typu zasolení v této úrovni. 

Proveden byl nedestruktivní restaurátorský průzkum in situ a sondážní průzkum, mapující 
stratigrafii vrstev i výskyt a míru dochování vrstev starších. Laboratorní vyhodnocení 
vzorků na stratigrafii barevných vrstev a míru zasolení proběhl již na Fakultě restaurování.  

Program Opomíjené památky Nadace Ob čanského fóra 

Nadace Občanského fóra zveřejnila výsledky grantového programu Opomíjené památky 
2015, který je určen na obnovu drobných památek, které nemají šanci uspět ve velkých 
dotačních programech zaměřených na obnovu památkového fondu. 

Omnium o.s. v tomto programu podala celkem pět žádostí o dotaci na obnovu křížků (dvou 
křížků v Heřmánkovicích, jednoho v Křinicích a Šonově a zejména na obnovu tzv. Saxova 
kříže v Broumově). Správní rada Nadace OF rozhodla o přijetí všech pěti žádostí. 

Projekty pro rok 2015 tak navážou mimo jiné na realizované obnovy mariánského sloupu 
ve Velké Vsi, sochy sv. Floriána v Heřmánkovicích či křížky v Rožmitále a zejména na 
projekt restaurování kalvárie se sochou sv. Františka ve Velké Vsi, který je dokončován ve 
spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice s využitím dotace Ministerstva 
kultury ČR. 
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Odborné seminá ře, workshopy ad. 
 

Letní školy k památkové pé či na Broumovsku  

Letní školy byly spoluorganizovány společně s řadou partnerů, kteří byli garantem odborné 
úrovně a kvality praktické části letních dílen. Byly zaměřeny na dva obory - na památkovou 
technologii (LŠPT) a na stavebně historický průzkum (LD-SHP). 

Hlavním organizátorem a partnerem u LŠPT byla Technologická laboratoř NPÚ a Ústav 
památkové péče Fakulty architektury ČVUT s Národním památkový ústav ÚOP 
v Josefově. Letní školy se setkaly s velkým zájmem jak ze strany účastníků, tak i ze strany 
místních obyvatel.  

U LD-SHP bylo partnerem NPÚ ÚOP v Josefově, Sdružení pro stavebně historický 
průzkum či Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí 
nad Labem.  

Letní školy památkové dílny proběhly na Broumovsku v květnu, červnu, červenci a září, 
vždy ve spojení s některým z kostelů z Broumovské skupiny kostelů. Byly zde představeny 
možnosti kvalitní a citlivé péče o památky, zároveň i prezentovány památky regionu 
Broumovska.  

Konference  In Arce Grafenortum 

Pałac w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizac e 

Na konci září se zástupci Omnium účastnili konference pořádané organizací Fundację 
Pałac Gorzanów v polském Gorzanówě s prezentací projektu Pro život kostelů 
Broumovska. Mezi zástupci Omnium a Fundację Pałac Gorzanów došlo také k dohodě o 
hledání možností spolupráce při obnově broumovské skupiny kostelů a paláce 
v Gorzanowě a zároveň i v oblasti společných kroků při revitalizace obou souborů 
památek. 

Seminá ř Možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví v Jihlav ě 

Na konci října 2014 proběhl v opravené budově Kina Dukla v Jihlavě seminář o aktuálních 
možnostech financování obnovy a uchování kulturního dědictví v ČR. Seminář byl 
připraven společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina pod záštitou RNDr. Marie 
Kružíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.  

Seminá ř Otisky kamenné historie 

Ve dnech 9.-10. října 2014 proběhl na Broumovsku seminář „Otisky kamenné historie“ 
věnující se zejména tématům spojení paměti jednotlivců i národa s jeho kulturním 
dědictvím. Velká část programu byla rovněž věnována dokumentaci a obnově historických 
hřbitovů a projektů obnovy drobných krajinných prvků. 

Nad seminářem převzal záštitu vicepremiér vlády ČR Pavel Bělobrádek a ministr kultury 
ČR Daniel Herman. Semináře se vedle řady vzácných hostů z České republiky a Německa 
účastnili i zástupci organizace Heimatpflegerin der Sudetendeutschen a Adalbert Stiftung. 
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Seminá ř Prom ěny historické architektury venkova 

V polovině října 2014 proběhl na Broumovsku seminář „Proměny historické architektury 
venkova“ jako součást určitého širšího cyklu aktivit s cílem podpořit, hledat a prezentovat 
odborné i široké veřejnosti cesty pro architektonicky kvalitní proměny, konverze 
historických hospodářských objektů a konverze historických obytných objektů v objekty 
odpovídající potřebám a požadavkům 21. století při jednoznačném zohlednění funkční 
smysluplnosti a ekonomické udržitelnosti. 

Program přednášek v Jízdárně v Hejtmánkovicích 16. října 2014 byl doplněn exkurzemi 
druhý den po objektech na Broumovsku v různých stádiích obnovy a hledání nového 
využití.  

Společný projektu Ústav ů dějin um ění pěti zemí St řední Evropy a Omnium  

Omnium o.s. se stalo partnerem připravovaného mezinárodního výzkumného a 
vzdělávacího projektu pěti institucí z oblasti dějin umění věnujících se dějinám umění se 
zaměřením na barokní umění ve Střední Evropě. 

Projekt nazvaný „Barokní farní kostely: Kulturní mediátoři“ je připravován Ústavem dějin 
umění Akademie věd České republiky, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem dějin umění a 
muzikologie Akademie věd Rakouska, France Stele Institut dějin umění ze Slovinska, 
Institutem dějin umění z Chorvatska a Ústavem dějin umění Slovenské Akademie věd. 

Aktivity projektu budou soustředěny na vztah místních památek a kulturních a 
náboženských center období baroka. V rámci projektu bude připravena řada seminářů a 
workshopů, kterých se účastní jak odborníci, tak i vysokoškolští studenti oborů jako je 
historie umění, architektura, dějin křesťanství apod. Studenti jsou ostatně hlavní cílovou 
skupinou projektu.  

Vrcholem aktivit v roce 2015 bude dvoutýdenní mezinárodní Letní škola barokní 
architektury a um ění v červenci 2015 na Broumovsku. Pro studenty bude připraven 
bohatý přednáškový program a zároveň i program praktických dokumentačních aktivit 
v reáliích památek na Broumovsku. 

Seminá ř UDU AV ČR, VŠCHT a FR UPCE – Archivní fondy 

Ve spolupráci s doc. Michalem Ďurovičem z Ústavu chemické technologie restaurování 
památek VŠCHT a PhDr. Martinem Mádlem z Ústavu dějin umění AV ČR byl připraven 
odborný seminář věnující se problematice péče o archivní knižní fondy a péči o historické 
fotografie.  

Konference „Pé če o kulturní d ědictví v oblasti bývalých Sudet v České republice“ 

Konference „Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet“ proběhla v prosinci 2014 a 
navázala na seminář „Otisky kamenné historie“ z října 2014. Konference byla součástí 
většího cyklu společných aktivit česko-německé spolupráce připravovaných s organizací 
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.  

Cílem společného projektu a aktivit v roce 2014 bylo iniciovat kontakty českých a 
německých odborníků a organizací v oblasti památkové péče do nových společenství, 
iniciovat výměnu zkušeností a informací o možnostech akvizic finančních prostředků i 
způsobů řešení. Konference proběhla v Broumově ve dnech 4.-6. prosince 2014. 
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Studentské seminá ře 
 

Studentské semináře organizovalo Omnium ve spolupráci s odbornými partnery 
z akademické sféry. 

Workshop student ů Ústavu památkové pé če Fakulty architektury ČVUT 

Workshop na podzim 2014 navázal na aktivity v předchozím školním roce, zejména pak 
na praktickou, studentskou část konference Lidová architektura – Broumovsko 2014 
z června 2014.  

Studenti se tentokrát v rámci dokumentace cenných prvků a zamření statku 
broumovského typu zaměřili na statek v centru obce Křinice, který se dochoval v téměř 
nedotčené podobě. 

Česko-polská studentská exkurze po památkách Broumov ska a Dolního Slezska 

Ústav dějin umění AV ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego a sdružení 
Omnium ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově uspořádaly ve dnech 19. 
– 24. října 2014 česko-polskou studentskou exkurzi po památkách Broumovska, Dolního 
Slezska a Kladska s cílem poznání duchovních, kulturních a uměleckých center těchto 
regionů.  

Exkurze se účastnili studenti z Vratislavské univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity 
Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, Univerzity Pardubice a další vysokých škol.  

Studenti navštívili kostely z broumovské skupiny kostelů, poutní kostel P. Marie Pomocné 
a poustevnu Ivanitů v Teplicích, benediktinský klášter v Broumově, slezské cisterciácké 
opatství v Křešově a řadu dalších významných památek v Kladsku, včetně zámků 
Gorzanów (SchlossGrafenort a Sarny (SchlossScharfeneck).  

Během exkurze měli studenti příležitost věnovat se výzkumu a dokumentaci památek, 
setkat se s pracovníky památkové péče a restaurátory a především mezi sebou diskutovat 
o možnostech výzkumu barokních sakrálních staveb a jejich revitalizace.  

Obohacením programu byly přednášky PhDr. Martina Mádla z UDU AV ČR a prof. 
Andrzeje Koziela z Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Exkurze byla připravena v rámci cyklu Monumenta VIVA - univerzitní aktivity pro 
Broumovsko. Nad tímto cyklem vzhledem k přesahům mezi Českou a Polskou republikou 
převzala záštitu velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Grażyna Bernatowicz.  

Exkurze byla zároveň i koordinačním přípravným setkáním pro mezioborový mezinárodní 
studentský workshop nazvaný Letní škola barokní architektury a umění, který proběhne 
na Broumovsku v červenci 2015 za účasti jak Ústavu dějin umění AV ČR, tak i Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.  
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Výstavy 

Výstava TEMPUS FUGIT  

broumovská skupina kostel ů objektivem slovenského fotografa Dana Veselského 

Putovní výstava Tempus Fugit v roce 2014 zahájila putování expozicí ve 
Středoslovenském muzeu v Banské Bystrici, následně se přesunula do Čech, konkrétně 
do centra Jana XXIII. ve Hlinsku. Odtud se byla převezena do prostor Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, dále pak do Oblastního muzea v Chomutově a do Domu 
národnostních menšin v Praze. Své putování v roce 2014 zakončila umístěním v Bruselu 
při Slovenské katolické misii jako součást doprovodného programu pro zástupce českých 
a slovenských samospráv, kteří zde budou na zasedání Výboru Regionů EU v Bruselu 
v prosinci 2014.  

Výstava „Život kostel ů Broumovska“ v Národním technickém muzeu Praha 

Koncem října skončila v Muzeu architektury v Národním technickém muzeu půlroční 
výstava „Život kostelů Broumovska“, připravena ve spolupráci NTM, Omnium o.s. a ŘKF 
v Broumově. Výstava představila fotografie Jana Záliše a Martina Mádla z ÚDU AV ČR 
společně s autentickými historickými artefakty z kostelů na Broumovsku.  

Po dohodě s NTM bude výstava zapůjčena i do dalších míst. Symbolicky první zastávkou 
byla výstavní síň Stará radnice v Broumově, kde výstava doprovodila vernisáží 4. prosince 
2014 program konference „Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet“.  

Vernisáž výstavy tematicky doplnila program konference Českého národního komitétu 
ICOMOS „Hodnoty památkového stavebního fondu a zdroje financování jejich záchrany“, 
která proběhla 29. dubna 2014 v konferenčním sále NTM, a které je sdružení OMNIUM 
spoluorganizátorem.  

Výstava „Má vlast cestami prom ěn“  

Na podzim 2014 se již začal připravovat další ročník putovní výstavy Má vlast cestami 
proměn představující nejzajímavější projekty obnovy zničených, chátrajících nebo 
nevyužívaných památek v České republice. Omnium má jako člen správní rady 
organizátora na starosti komunikaci se spolky a přípravu dotačních žádostí.  

Vernisáž výstavy tematicky doplnila program konference Českého národního komitétu 
ICOMOS „Hodnoty památkového stavebního fondu a zdroje financování jejich záchrany“, 
která proběhla 29. dubna 2014 v konferenčním sále NTM, a které bylo sdružením Omnium 
spoluorganizátorem.  

Výstava „Média kulturní pam ěti Broumovska“ Ústavu d ějin um ění AV ČR  

Ústav dějin umění Akademie věd ČR se dlouhodobě věnuje dokumentaci a interpretaci 
barokních nástěnných maleb. Jako společný projekt s Omnium byla na březen 2014 
připravena ve windowgallery výstava „Média kulturní paměti Broumovska“.  
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Obnova drobných památek 

Projekt Obnova drobných sakrálních památek  

Projekt se věnuje obnově drobných památek a záchraně dalších forem kulturního dědictví 

nejenom regionu Broumovska.  

Pro rok 2015 se v roce 2014 připravily tyto projekty: 

- Saxův kříž v Broumově 
- Kříž s lebkou v Heřmánkovicích 
- Kříž u Přibylů v Heřmánkovicích 
- Kříž na staré cestě z Šonova 
- Křížek sv. Anny v Křinicích 
- Pilíř na mostku na křinické cestě 
- Obnova náhrobků německých obyvatel na hřbitově v Martínkovicích 
- Restaurování kříže s Kristem na hoře Olivetské u hřbitova v Martínkovicích 

 

V roce 2014 se zrealizovaly nebo rozeběhly tyto dílčí projekty:  

- 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 
- Socha sv. Jana Nepomuckého 
- Boží muka na křižovatce 
- Svatý Josef 
- Boží muka u statku 
- Kalvárie 
- Svatý Jan Nepomucký na Janovičkách 
- Socha sv. Floriána v Heřmánkovicích 

 

Projekty z roku 2013: 

- Obnova fabionu hřbitovní kaple P. Marie Sněžné v Šonově  
- Obnova novogotického křížku u Rožmitálu 
- Restaurování plastické mapy Broumovska 

Největším partnerem při obnově křížky pro Omnium je MKCR prostřednictvím programu 
ORP, OPAM Nadace OF, Nadace VIA.  

 

Veřejná sbírka 

Na podporu projektů obnovy drobných památek byla vyhlášena veřejná sbírka Omnium 
o.s.- bankovní účet k veřejné sbírce: 3255836399/0800 - Česká spořitelna. 
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Výhled do budoucnosti 
 

Připravované aktivity pro rok 2015 

Předběžně plán pro rok 2015 zahrnuje pořádání letních škol památkové péče, letní školy 
k barokní architektuře a umění, workshopy a, seminář spojený s problematikou obnovy 
hřbitovů, studentské semináře, výstavy fotografií, cyklem přednášek a dalšími akcemi. 

Připravovány jsou i další kroky k záchraně a obnově broumovské skupiny kostelů, stejně 
ta drobných památek v krajině.   
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Finanční souhrn a výkazy 
 

 

Prodej výrobků a služeb  ..........................................  344 tis. Kč 

Příjmy ostatní  ..........................................  747 tis. Kč 

Příjmy celkem*  ..........................................   1.090 tis. Kč 

 

Provozní náklady za NNO  ..........................................   812 tis. Kč 

 

Výsledek hospodaření  ..........................................   278 tis. Kč 

 

 

Majetek   ..........................................  390 tis. Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

)* v příjmech zahrnuty časově nerozlišené dotace na obnovu památek pro rok 2015 
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Kontaktní informace – Omnium o.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omnium ob čanské sdružení 
Smetanova 135, 550 01 Broumov 

Telefon: +420 739 385 928 

E-mail:  info@omniumos.cz 
 

www.omniumos.cz 

 

IČ: 22762370 

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

 

 

V příloze kompletní přehled seminářů a konferencí v roce 2014. 



Kalendář aktivit v rámci projektu Omnium 2014    
        

Ř. Začátek Konec Akce Název Místo Spoluorganizátor Poznámka 
001 23.01.14   Seminář Možnosti financování kulturního 

dědictví 
Kyselka Lázně Kyselka o.p.s., obec 

Kyselka, MK ČR 
  

002 25.03.14   Seminář Možnosti financování kulturního 
dědictví 

Zlín, Baťův institut KÚ Zlínského kraje, MK ČR   

003 13.03.14 31.05.14 Výstava Broumovsko - kraj barokních 
kostelů 

Praha, ÚDU AV ČR - 
Window Gallery 

ÚDU AV ČR   

004 04.04.14   Seminář Možnosti financování kulturního 
dědictví 

Ústí n. L. Krajská vědecká 
knihovna 

KÚ Ústeckého kraje, MK ČR   

005 04.04.14   Odborný 
seminář 

Historické stavby a tradiční 
tesařské technologie 

Broumov, klášter NPÚ ÚOP Josefov   

006 12.04.14 30.04.14 Výstava Tempus Fugit Chomutov, Oblastní 
muzeum Chomutovska 

Oblastní muzeum Chomutovska, 
RKF Broumov 

  

007 22.05.14 25.04.14 Studentský 
seminář 

Monumenta VIVA - Broumovské 
studentské jaro 2014 

Broumovsko ÚPP FA ČVUT, ÚDU AV ČR, 
VŠE, Ostravská univerzita, FR 
UPCE, CDDKD FF UJEP, NPÚ 
ÚOP Josefov 

  

008 26.04.14   Komentované 
prohlídky 

(Ne)tušené souvislosti NPÚ Heřmánkovice, kostel 
Všech Svatých 

NPÚ GŘ, NPÚ ÚOP Josefov Komentované prohlídky kostela s 
výkladem barokního stavitelství, 
historie a dalších obvykle 
netušených souvislostí 

009 29.04.14   Odborná 
konference 

ČNK ICOMOS 2014 - Možnosti 
financování kulturního dědictví 

NTM Praha ČNK ICOMOS, NTM Praha Možnosti financování kulturního 
dědictví 

010 29.04.14 05.10.14 Výstava Život kostelů Broumovska - NTM 
Praha 

Praha, NTM - Muzeum 
architektury 

NTM Praha, RKF Broumov Pod záštitou kardinála Dominiky 
Duky 

011 10.05.14   Výstava Má vlast cestami proměn Praha, NKP Vyšehrad Asociace Entente Florale - 
Souznění o.s. 

Putovní výstava o projektech 
obnovy kulturního dědictví 

012 13.05.14   Seminář Možnosti financování kulturního 
dědictví 

Litoměřice, Biskupství 
litoměřické 

Biskupství litoměřické, MK ČR   

013 15.05.14   Odborný 
seminář 

Možnosti sanace dřevěných 
konstrukcí 

Kyselka Lázně Kyselka o.p.s., obec 
Kyselka 

  



014 22.05.14 24.05.14 Odborný 
seminář 

Letní škola památkové 
technologie 2014 - I. 

Broumovsko NPÚ GŘ, ÚPP FA ČVUT NPÚ 
ÚOP Josefov,  

  

015 12.06.14 14.06.14 Odborný 
seminář 

Letní škola památkové 
technologie 2014 - II. 

Broumovsko NPÚ GŘ, ÚPP FA ČVUT NPÚ 
ÚOP Josefov,  

  

016 05.06.14 06.06.14 Odborná 
konference 

Lidová architektura - Broumovsko 
2014 

Broumov, konfereční sál 
IC Broumov 

FF UPCE, ÚPP FA ČVUT, 
CDDKD FF UJEP, FSV ČVUT, 
NPÚ ÚOP Josefov 

Odborná konference spojená se 
studentským workshopem 

017 19.06.14 20.06.14 Odborný 
seminář 

Památkové varhany v liturgickém 
prostředí 

Broumov, klášter NPÚ ÚOP Josefov, PhDr. Petr 
Koukal 

  

018 05.07.14   Komentované 
prohlídky 

(Ne)tušené souvislosti NPÚ Božanov, kostel sv. Máří 
Magdalény 

NPÚ GŘ, NPÚ ÚOP Josefov Komentované prohlídky kostela s 
výkladem barokního stavitelství, 
historie a dalších obvykle 
netušených souvislostí 

019 07.07.14 11.07.14 Workshop Brontosaurus v Martínkovicích Martínkovice, kostel sv. 
Martina a Jiří 

Hnutí Brontosaurus praktický workshop péče o 
památku 

020 21.07.14 25.07.14 Odborný 
seminář 

Letní škola OPD a SHP Vižňov 
2014 

Vižňov, kostel sv. Anny NPÚ ÚOP Josefov, Sdružení pro 
SHP, CDDKD FF UJEP 

přednáškový cyklus spojený s 
ukázkami práce v terénu 

021 11.09.14 05.10.14 Výstava Tempus Fugit Banská Bystrica, 
Středoslovenské muzeum 

RKF Broumov Výstava fotografií broumovské 
skupiny kostelů očima 
slovenského fotografa Dana 
Veselského 

022 20.09.14   Komentované 
prohlídky 

(Ne)tušené souvislosti NPÚ Šonov, kostel sv. Markéty  NPÚ GŘ, NPÚ ÚOP Josefov Komentované prohlídky kostela s 
výkladem barokního stavitelství, 
historie a dalších obvykle 
netušených souvislostí 

023 27.09.14 28.09.14 Odborná 
konference 

"IN ARCE GRAFENORTUM" - 
Palác Gorzanow 

Gorzanow, Polsko Nadace Palác Gorzanow Sekce - Oživení památek, 
přednáška 

024 09.10.14 10.10.14 Seminář Otisky kamenné historie Broumov, klášter Heimatpflegerin der 
Sudetendeutschen, Adalbert 
Stiftung 

Sepulkrální architektura, 
pohřebnictví, obnovy historických 
hřbitovů, krajinných prvků, ve 
spojení s lidskými osudy 

025 16.10.14 17.10.14 Seminář Proměny historické architektury 
venkova 

Broumov - Hejtmánkovice ÚPP FA ČVUT, NPÚ ÚOP 
Josefov, NPÚ GŘ, Jízdárna 
Hejtmánkovice 

Hledání nových možností využití 
historických objektů na venkově, 
konverze a regenerace, 
architektonická i provozní řešení 



026 20.10.14 24.10.14 Seminář a 
exkurze  

Mezinárodní studentská exkurze 
Broumovsko-Dolní Slezsko 

Broumovsko, Klodzko, 
Dolní Slezsko 

ÚDU AV ČR, Instytut Historii 
Sztuki Uniwersytetu 
Wrocławskiego, RKF Broumov 

Umělecké přesahy Broumovska, 
Klodzka a Dolního Slezska 

027 27.10.14 14.11.14 Výstava Výstava Tempus Fugit Praha, Dům 
národnostních menšin 

Kulturní sdružení občanů 
německé národnosti v ČR, DNM 
Praha, RKF Broumov 

Výstava fotografií broumovské 
skupiny kostelů očima 
slovenského fotografa Dana 
Veselského 

028 30.10.14   Seminář Seminář - Možnosti financování 
kulturního dědictví 

Jihlava, kino Dukla KÚ kraje Vysočina   

029 07.11.14 09.11.14 Workshop Hudební sbor Arcibiskupského 
gymnázia v Praze 

Broumovsko Arcibiskupské gymnázium Praha soustředění vč. koncertu při 
biskupské mši v Broumově 

030 28.11.14   Odborný 
seminář 

Péče o knihovní a archivní fondy Praha, ÚDU AV ČR ÚDU AV ČR, VŠCHT   

031 03.12.14 31.12.14 Výstava Tempus Fugit Brusel, kostel Sacré-
Coeur 

RKF Broumov, zastoupení 
Královéhradeckého kraje v EU 

Výstava fotografií broumovské 
skupiny kostelů očima 
slovenského fotografa Dana 
Veselského 

032 04.12.14 06.12.14 Mezinárodní 
konference 

Péče o kulturní dědictví v 
oblastech bývalých Sudet 

Broumov, konfereční sál 
IC Broumov, klášter 

Heimatpflegerin der 
Sudetendeutschen, Adalbert 
Stiftung 

  

033 10.12.14   Seminář Možnosti financování kulturního 
dědictví 

Liberec, Krajská vědecká 
knihovna 

KÚ Libereckého kraje   

034 16.12.14   Přednáška Radikální barok a jeho prostor Broumov, Stará radnice ZUŠ Broumov   

 


