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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 2015 

Aktivity spolku byly v roce 2015 realizovány ve spolupráci nebo s podporou řady institucí 

a organizací z ČR, SRN, 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 Veren 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, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Nadace OF, 

Nadace VIA, Město Broumov, Město Krnov, Krajský úřad Zlínského kraje, ČSOB, The 

Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe, Ústav památkové péče 

Fakulty architektury, Akademie Mitteleurope, NKP Vyšehrad, Francouzský institut v Praze 

a Polský institut v Praze. 
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Aktivity v roce 2015 

Cyklus Omnium 2015 – Monumenta VIVA 

Cyklus Omnium 2015 – Monumenta VIVA představuje cyklus seminářů, konferencí, 

workshopů či výstav realizovaný v roce 2015. 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.  

Snahou spolku Omnium bylo jednotlivé aktivity spojovat do tematicky ucelených cyklů.  

 

Hlavní tematické okruhy: 

Otisky kamenné historie 

drobné sakrální stavby, historické hřbitovy, křížové cesty a příběhy 
s nimi spojené 

Proměny historické architektury venkova 

konverze historických obytných a hospodářských objektů v objekty 
odpovídající potřebám a požadavkům 21. století 

Tradiční stavební řemesla   

představení tradičních řemesel a zejména řemeslníků  

Zámky, hrady, kláštery a tvrze 

velké historické stavby v oblastech, které nejsou středem zájmu 
turistů 

Možnosti financování obnovy kulturního dědictví 

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

Digitální technologie a kulturní dědictví 

možnosti využití digitálních technologií v památkové péči 
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Přehled realizovaných seminářů, konferencí a výstav v roce 2015 

 
Seminář 
Využití digitálních technologií v památkové péči 
FA ČVUT Praha, 15..01.2015 

Představeny metody digitalizace kulturního dědictví. 
 

 
Seminář  
Monumenta VIVA 
Waldkraiburg, SRN, 16.-18. 01.2015 

Jednalo se o česko-německý workshop organizovaný s cílem iniciovat prvotní výměnu 
pracovních kontaktů, základních informací z oblasti kulturního dědictví v ČR a iniciovat 
založení neformální česko-německé pracovní skupiny pro péči o památky v oblastech 
bývalých Sudet.  

 

 
Seminář 
Proměny historické architektury venkova 
Statek Blažejovice, 19.02.2015 
 

 
Seminář  
Monumenta VIVA - univerzitní aktivity pro Broumovsko 
Broumov, 23.-24.3.2015 
 
Ve spolupráci s partnery projektu, tj. Ústavem památkové péče FA ČVUT a Ústavem dějin 
umění AV ČR byl na počátku roku 2015 navázán kontakt s Instytutem Historii Sztuki 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Společně byl připraven i tento pracovní workshop pro 
přípravu projektů v roce 2015 s polskými partnery.  
 
V rámci workshopu byla zahájena příprava těchto projektů: 

„Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění“ na Broumovsku v 
červenci 2015  
„Týden otevřených kostelů Broumovska“ s představením a prezentací památek 
v regionu polské veřejnosti v červenci 2015  
„Český týden ve Wroclawi“ na přelomu května a června 2015 
Projekt revitalizace broumovské skupiny kostelů připravovaný Instytutem Historii 
Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Nad česko-polskými aktivitami v rámci projektu převzala záštitu velvyslankyně Polské 
republiky v ČR paní Grażyna Bernatowicz. 
 

 
Seminář 
Proměny historické architektury venkova 
Krnov, 19.03.2015 

Připraveno ve spolupráci s MÚ v Krnově 
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Seminář 
Otisky kamenné historie 
Zlín, 26.03.2015 

Připraveno ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje 
 

 
Seminář 
Péče o knižní a archivní fondy 
Broumov, 23.04.2015 
 

 
Seminář 
Možnosti financování obnovy kulturního dědictví 
Zlín, 30.04.2015 

Připraveno ve spolupráci s KÚ Zlínského kraje 
 

 
Konference  
Monumenta VIVA – Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet 
Chomutov, 14.-15.5.2015 
 
Konference byla určená pro zástupce českých památkářů, architektů, historiků, státní 
správy, zástupci židovských obcí, široké veřejnosti se zástupci z Německa – krajanských 
sdružení, památkářů, historiků atd. Cílem konference bylo především iniciovat aktivní 
kontakty a vazby mezi německou a českou stranou, představit konkrétní realizované 
projekty obnovy památek a připravované projekty.  
 
Jedním z hlavních témat prezentovaným zástupcem Akademie Mitteleuropa bylo 
představení možností pro financování kulturního dědictví v oblastech bývalých Sudet 
s využitím dotačních titulů v SRN.  
 

 
Cyklus Český týden ve Wroclawi 
Wroclaw, Polsko, 28.5.-2.6.2015 
 
Jednalo se o cyklus přednáškových, výstavních a propagačních aktivit ve Wroclawi, 
spoluorganizovaný s Univerzitou Wroclaw, Klubem bohemistů UWr, Muzeem Univerzita 
Wroclaw, Ústavem dějin umění AV ČR a dalšími institucemi. 
 
Cyklus zahrnoval přednášky o českém kulturním dědictví, o historii a osobnostech, které 
v minulosti spojovali Čechy a Slezsko, obzvláště oblast Dolního Slezska a Kladska, 
komentované prohlídky památek ve Wroclawi s vazbou na Českou republiku. 
 
V rámci týdne byla připravena výstava Broumovská skupina kostelů v prestižních 
prostorách Matematické věže Muzea Univerzity Wroclaw. 
 

 
Seminář  
Péče o knižní a archivní fondy 
Broumov, 18.06.2015 
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Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění 
Broumovsko, 5.-12.7.2015 
 
Mezinárodní letní škola představující necelé stovce studentů a odborníků z Čech, 
Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a USA barokní architekturu a umění v České 
republice s komentovanými prohlídkami významného souboru barokních památek na 
Broumovsku, díla Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera.  
Letní škola byla připravena ve spolupráci se skupinou akademických institucí ze střední 
Evropy.  
 

 
Týden otevřených kostelů Broumovska 
Broumovsko, 11.-17.7.2015 
 

Akce navazující na mezinárodní letní školu byla připravená ve spolupráci s Univerzitou 
Wroclav. Zároveň navazovala na Český týden ve Wroclavi, který představil pro Poláky 
atraktivní památky na Broumovsku s jedním z nejvýznamnějších souborů barokních 
památek v ČR, které nejsou běžně přístupné. Pro polské turisty byl díky studentům 
z Polska zajištěný výklad v polštině, pro turisty z jiných zemí potom v angličtině a to ve 
všech památkách regionu. Zároveň probíhala díky Univerzitě intenzivní propagace na 
polské straně hranic.  
 

 
Seminář 
Zámky, na které stát zapomněl 
Slezské Rudoltice, 30.07.2015 
 

 
Workshop  
Česko-německé setkání 
Broumovsko, 16.-23.8.2015 

Workshop středoškoláků ze skautských oddílů z Německa - Rottenburgu a z Čech na 
Broumovsku s cílem podpořit záchranu kostela sv. Anny ve Vižňově.  
 

 
Mezinárodní konference  
Středověk Broumovska, Kladska a Slezska - architektura, sochařství,  
malířství 
Broumov, 27.-28.8.2015 
 
Prezentace kulturního dědictví uvedených regionů, hledání vzájemných přesahů a vazeb, 
hledání společných bodů, to byly hlavní témata této konference za účasti českých a 
polských odborníků 
 

 
Seminář  
Péče o židovské kulturní dějiny v Čechách a Bavorsku 
Centrum Adalberta Stiftera v Horní Plané, Horní Planá, 10.-11.9.2015 
 
Seminář představil projekty záchrany a prezentace projektů památek zvláštního významu 
pro historii Židů v Čechách a Bavorsku za účasti zástupců německých institucí a tisku. 
Cílem semináře bylo prezentovat péči o tyto památky v Čechách před partnerskými 
organizacemi v SRN.  
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Seminář 
Tradiční (stavební) řemesla  
Holasovice u Opavy, 25.09.2015 
 

 
Seminář 
Otisky kamenné historie 
Vyšehrad, 08.10.2015 
 

 
Seminář 
Proměny historické architektury venkova 
Kokořín, 13.10.2015 
 

 
Kolokvium 
Baroko na Broumovsku ze slezské perspektivy 
Praha, 28.10.2015 

Připraveno ve spolupráci s ÚDU UK Praha, Univerzitou Wroclaw a NPÚ GŘ 
 

 
Workshop  
Juden in Bayern und Böhmen - Kulturgeschichte, Musealisierung und 
konservatorische Herausforderungen 
Bad Kissingen, Akademie Mitteleurope, SRN, 1.-3. listopad 2015 

Šlo o workshop českých a německých organizací věnujících se ochraně a obnově památek 
na obou stranách hranic s akcentem na židovské kulturní dědictví ve vazbě na Českou 
republiku, resp. na osudy židovského kulturního dědictví po II.sv.válce. Navázal na 
pracovní výstupy ze semináře v Horní Plané.  
 

 
Seminář 
Zámky, hrady, kláštery a tvrze 
Děčín, 12.11.2015 
 

 
Workshop  
Česko – německé školní zkušenosti s tématem války, zvláště s válečným i 
mírovým rokem 1945 
Zámek Krásný Dvůr u Podbořan, 15.-17.11.2015 

Na workshopu studentů a pedagogů středních a vysokých škol z Německa a České 
republiky bylo jako hlavní nosné téma diskutovány zkušenosti s výkladem 
válečného/mírového roku 1945, promítání různých pohledů do školních osnov. 
 

 
 
 
 
 
Mezinárodní konference  
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DIGI 2015 – Využití digitálních technologií v památkové péči 
Praha, 26.-27.11.2015 

Prezentace současných metod dokumentace s využitím nejmodernějších digitálních 
technologií, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě. Záštitu nad konferencí 
převzal Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace. 
 

 
Výroční konference  
Monumenta VIVA – Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet 
NKP Vyšehrad, Praha, 3. prosinec 2015 

Konference prezentovala o výsledcích řady společných česko-německých projektů na 
obnovu kulturního dědictví na území ČR, zejména v oblastech bývalých Sudet před 
zástupci krajanských organizací ze SRN, zástupci Česko-německého fondu budoucnosti, 
zástupci partnerské organizace Heimatplfegerin der Sudetendeutschen, Národního 
památkového ústavu a dalšími organizacemi. 

 

 
Seminář 
Problematika BIM v památkové péči 
Praha, 10.12.2015 
 

Zahraniční aktivity 

Velmi důležitým cílem projektu bylo v roce 2015 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. 

Cílem projektu bylo prezentovat kulturní dědictví České republiky odborným kruhům i 

široké veřejnosti v zahraničí, zejména ve Spolkové republice Německo a Polsku.  

 

V roce 2015 se realizovala řada workshop, seminářů, konferencí a výstav. Např. workshop 

ve Waldkraiburgu v SRN, konference „Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet“ 

v Chomutově a v Praze v NKP Vyšehrad, workshopy k tématu židovského kulturního 

dědictví v Centru A. Stiftera v Horní Plané a Bad Kissingenu, pracovní studentské „Česko-

německé setkání“ na Broumovsku, či workshop o výměně zkušeností s výukou témat 

spojených s válečnými tématy na zámku Krásný dvůr.  

Díky rozšíření aktivit i směrem do Polska se podařilo prezentovat zejména v oblasti 

Dolního Slezska a Wroclawi české kulturní dědictví na akcích jako by Český týden ve 

Wroclawi, mezinárodní Letní škola k barokní architektuře a umění na Broumovsku, Týden 

otevřených kostelů Broumovska připravený s Univerzitou ve Wroclavi, výstava 

Broumovská skupina kostelů v Muzeu Univerzity Wroclaw. 
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Obnova kostela sv. Jana Křtitele Srby 

Kostel sv. Jana Křtitele v obci Srby u Horšovského Týna 

Na podzim roku 2015 byl na spolek Omnium převeden Římskokatolickou farností 

v Horšovském Týnu kostel sv. Jana Křtitele v Srbech. 

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. 

Do konce roku proběhla jednání s několika subjekty o spolupráci při průzkumných, 

projektových a zajišťovacích pracích.  

 

 

 

Kostel. Sv. Jana Křtitele 
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Obnova drobných sakrálních památek  

Projekty realizované v roce 2015 

Boží muka v Rožmitále s motivem Nejsvětější trojice  

(obnoveno z prostředků spolku Omnium) 

Kříž s Kristem na hoře Olivetské v Martínkovicích u hřbitova - realizováno v roce 

2015 (s využitím příspěvku z programu ORP MKCR a vlastních prostředků spolku) 

Kříž s lebkou v Heřmánkovicích  

(s využitím příspěvku Nadace OF) 

Křížek sv. Anny v Křinicích  

(s využitím příspěvku Nadace OF) 

Kříž v Heřmánkovicích  

(s využitím příspěvku Nadace OF) 

Saxův kříž v Broumově  

(s využitím příspěvku Nadace OF a města Broumov) 

Křížek u Šonova na staré cestě  

(s využitím příspěvku Nadace OF) 

Postupná obnova náhrobků původních německých obyvatel na hřbitově v Martínkovicích 

 

Dříve realizované 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 

Obnova fabionu hřbitovní kaple P. Marie Sněžné v Šonově  

Obnova novogotického křížku u Rožmitálu 

Restaurování plastické mapy Broumovska 

Ve spolupráci s OÚ v Heřmánkovicích připraveno a realizováno 

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

 
Veřejná sbírka 
 
na podporu projektů 
obnovy drobných 
památek 
 
3255836399 / 0800 

Za každý dar 

děkujeme 
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Projekty připravené k realizaci v roce 2016 se zajištěním financování 

Kalvárie (KP rejstř.č. 105707) ve Velké Vsi na Broumovsku  

(datování 1866, Georg a Jenovefa Kahler) 

Financováno zajištěno díky příspěvku z programu ORP MKCR a z vlastních prostředků 

Omnium z.s. 

 Obnova božích muk v Božanově (kamenného kříže se sochou Krista) na parcele č. 

1816 (financováno z příspěvku Fondu kulturního dědictví Nadace VIA a prostředků 

Omnium z.s.) 

Obnova kamenného kříže v Martínkovicích (financováno z příspěvku Nadace OF 

a prostředků Omnium z.s.) 

Obnova tří křížků na Osoblažsku  

(financováno z prostředků Omnium z.s.) 

Obnova pilíře/křížku na Křinické cestě   

(financováno z prostředlů Omnium z.s.) 

Obnova kříže U čtyř lip na Křinické cestě 

(financováno z příspěvku Nadace OF a prostředků Omnium z.s.) 

Obnova křížku U mlýna v Martínkovicích  

(financováno z příspěvku Nadace OF a prostředků Omnium z.s.) 

Obnova křížku na vyhlídce nad Ruprechticemi  

(financováno z příspěvku Nadace OF a prostředků Omnium z.s.) 

Pokračování obnovy náhrobků původních německých obyvatel na hřbitově 

v Martínkovicích na Broumovsku. 

 

 

Podpora 

Největším partnerem při obnově drobných sakrálních památek je pro 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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Letní škola barokní architektury a umění  

Nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším projektem spolku Omnium v roce 2015 byla 

bezesporu Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění byla připravena jako 

mezioborové setkání studentů, pedagogů a specialistů z oblasti dějin umění, architektury, 

památkové péče, výzkumu historických technologií, dokumentace a restaurování  

Cílem letní školy bylo umožnit studentům poznání stavebních a uměleckých památek 

v terénu, pochopit lépe jejich vztah ke krajině a k sídlům, poznat jejich vnitřní strukturu a 

specifickou funkci, seznámit se s technikami a výsledky probíhajících stavebněhistorických 

a restaurátorských průzkumů a dokumentačních prací.  

Letní škola se zaměřila na venkovské barokní sakrální památky v kontextu evropské 

kultury. Účastníci se seznámili s historií a významem památek ze 17. a 18. století na 

bývalém klášterním panství na Broumovsku. Velmi důležitým tématem letní školy bylo také 

téma rehabilitace a revitalizace poškozených a ohrožených památkových objektů. 

 

Letní školu k barokní architektuře a umění, která proběhla na Broumovsku ve dnech 5.-12. 

července 2015, připravil Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Instytut Historii Sztuki 

Uniwersytetu Wrocławskiego a spolek Omnium ve spolupráci s Římskokatolickou farností 

– děkanství v Broumově, Národním památkovým ústavem – ÚOP v Josefově, Centrem pro 

dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v 

Litomyšli, France Stele Institute of Art History ZRC SAZU v Lublani, The Research Group 

for Baroque Ceiling Painting in Central Europe, městem Broumov a benediktinským 

klášterem v Broumově.  

Letní škola byla určena především studentům z České republiky, Polska a dalších 

středoevropských zemí. Nakonec se kurzu zúčastnilo přes 90 posluchačů ze střední 

Evropy, nejvíce z Polska, České republiky, dále pak Slovenska, Slovinska a jedna 

studentka z USA.   

 

Letní škola a související doprovodné programy byly připraveny v rámci aktivit projektu 

Monumenta VIVA pod záštitou velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Grażyny 

Bernatowicz, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, města Broumov a 

Českého národního komitétu ICOMOS. 
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Pro účastníky letní školy byl připraven bohatý program, návštěva benediktinského kláštera 

v Broumově, farního kostela sv. Petra a Pavla a dalších památek v Broumově, prohlídka 

broumovské skupiny kostelů s doprovodnými komentáři a přednáškami, návštěva dalších 

památek na Broumovsku; přednášky a praktické ukázky dokumentace, průzkumů, 

konzervování a restaurování památek. Na organizaci programu se podílela   Fakulta 

restaurování Univerzity Pardubice a Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního 

dědictví Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Přednáškový cyklus byl zahájen hned první den programu 5. července 2015 mimořádnou 

večerní přednáškou „Kurvierte Architektur in Böhmen“ prof. dr. Bernharda Schütze z 

Ludwig‐Maximilians‐Universität v Mnichově. 

Odborný program letní školy byl rozdělen do tří částí. První část zahrnovala komentované 

prohlídky kláštera v Broumově, kostelů a dalších památek na Broumovsku, kterých se ujal 

prof. dr. Bernharda Schütze, PhDr.. Martin Mádl z ÚDU AV ČR či prof. Andrzej Koziel 

z Uniwerzity Wroclaw a další odborníci. Druhou částí programu byla studentská 

konference „Malé prostředky a velké ideje: venkovské kostely a barokní umění“. Třetí částí 

přednáškového cyklu byl odborný přednáškový den „Barokní umění a architektura, 

venkovské kostely a evropská kultura“, které se účastnila řada českých, slovenských, 

slovinských, německých a polských odborníků.  

O dientzenhoferovském skicáři pohovořila v příspěvku Das Entwerfen in Varianten – 

Dientzenhofer Skizzenbuch Daniela Štěrbová z Katolické teologické fakulty, Univerzity 

Karlovy. Dalším širším tématem programu byla osobnost malíře Johanna Hausdorfa, jeho 

život a dílo rozvedl ve svém příspěvku Project „All Saints from Heřmánkovice and Unknown 

European Painter Johann Hausdorf (1668–1743)“ dr. Martin Mádl z ÚDU AV ČR. Centrum 

pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při FF UJEP připravilo pro účastníky 

kurzu přednášku a krátký workshop o prostorové digitalizaci nástěnných maleb a vnitřního 

vybavení kostela. Program konference je uveden dále. 

 

Letní škola k barokní architektuře a umění na Broumovsku skončila v neděli 12. července 

2015. 
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Ostatní aktivity  

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, kterou byla připravena v roce 
2015 speciálně pro účely Českého týdne ve Wroclawi (červen 2015). 

Další zastávkou této výstavy byl kostel sv. Anny ve Vižňově, kde byla vystavena v rámci 
programu Týdne otevřených kostelů Broumovska v červenci 2015.  

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. Omnium má jako člen 
správní rady organizátora mj,. na starosti komunikaci se spolky.  

Pro ročník 2016 se v roce 2015 začala ve spolupráci s organizací Heimatpflegerin der 
Sudetendeutschen a Česko-německého fondu budoucnosti připravovat zvláštní kolekce 
projektů, představujících společné projekty obnovy památek krajanských organizací 
v SRN a spolků v ČR v oblastech bývalých Sudet.  

 

Projekt „Pro život kostelů 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. 
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Výhled do budoucnosti 

 

Připravované aktivity pro rok 2016 

Pro rok 2016 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. 

 

 

Asociace pro podporu památek  

Omnium z.s. se v roce 2015 stalo rovněž zakládajícím členem Asociace pro podporu 
památek, organizace sdružující spolky či fyzické osoby působící v oblasti záchrany a 
obnovy památek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Dědová     Jakub Děd 

Předsedkyně správní rady    Místopředseda správní rady  
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Finanční souhrn a výkazy – rok 2015 

 

 

Prodej výrobků a služeb  ..........................................  1.040 tis. Kč 

Příjmy ostatní  ..........................................  838 tis. Kč 

Příjmy celkem*  ..........................................   1.877 tis. Kč 

 

Provozní náklady za NNO  ..........................................   2.044 tis. Kč 

 

Výsledek hospodaření  ..........................................   - 166 tis. Kč 

 

 

Majetek   ..........................................  21 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)* v příjmech zahrnuty časově nerozlišené dotace na obnovu památek pro rok 2016 



Str. 16 
 

Omnium z.s.                                                             Výroční zpráva 2015 
   

 

 

Kontaktní informace – Omnium o.s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omnium z.s. 

 

Adresa:  Smetanova 135, 550 01 Broumov 

Tel.:  +420 739 385 928 

E-mail:  info@omnium o.s. 

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: Jakub Děd 

Tel:  +420 739 385 928 

E-mail:  jded@omniumos.cz 

 

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

 


