Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů

12. října 2013

Tisková zpráva
Seminář Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT a Národního památkového ústavu na
Broumovsku
Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní

Na Broumovsku minulý týden proběhl dlouho připravovaný třídenní seminář Ústavu památkové péče Fakulty
architektury ČVUT a Národního památkového ústavu pod vedením prof. Václava Girsy a Ing. Dagmar
Michoinové. Na organizaci se podílela Římskokatolická farnost v Broumově a Omnium o.s.
Program semináře byl připravován s cílem zejména iniciovat a definovat nové otázky spojené s broumovskou
skupinou kostelů, jejich historií, kulturní krajinou Broumovska a celkovým pohledem na mimořádně kulturní
celek regionu Broumovska.
Seminář byl určen pro studenty Fakulty architektury ČVUT se zájmem o památkovou péči, ale i širokou
veřejnost.
Již první přednášku arch. Mileny Hauserové ve středu 9.10.2013 v exteriéru a interiéru kostela sv. Markéty v
Šonově si vyslechli jak studenti FA ČVUT, tak i řada místních obyvatel. Arch. Hauserová se soustředila zejména
na mimořádnou kompoziční hodnotu díla K. I. Dietzenhofera, tak jeho umístění v krajinném celku.

Program semináře pokračoval v podvečerních hodinách cyklem přednášek v konferenčním sále IC Broumovsko.
První přednášky se ujala arch. Hauserová. Přednáška na téma „Kulturní krajina Broumovska se souborem
kostelů s přesahem kulturního kontaktu“ byla pojata jako vskutku mimořádně iniciační ve smyslu definování
řady doposud nezodpovězených otázek z historie Broumovska, což se následně setkalo s velkou odezvou u
posluchačů.
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V rámci druhé přednášky Mgr. Buroně z NPÚ ÚOP v Josefově byly představeny poslední poznatky ze stavebně
historických průzkumů kostelů z broumovské skupiny. Řada z těchto poznatků pravděpodobně v blízké
budoucnosti změní náhled na doposud všeobecně přijímané závěry z dřívějších průzkumů a bádání, mnohdy
naprosto zásadně.
Téma semináře a cyklus přednášek do celkového historického rámce se všemi historickými souvislostmi zasadil
PhDr. Vladimír Waage z Národního archivu Praha s tématem Hesseliův urbář Broumovska s ukázkami
kompletních mapových příloh urbáře. I zde došlo k nastolení řady otázek, na které budeme hledat odpovědi.
V rámci této části semináře jsme mohli přivítat řadu vzácných a
milých hostů, kteří svou návštěvou potvrdili svou dlouhodobou
podporu projektu Pro život kostelů Broumovska.
Zcela mimořádnou návštěvou pro organizátory byla účast
rektora AVU Praha, doc. Jiřího Kotalíka, velkého příznivce
broumovských památek a Broumovska samotného. V rámci
debaty nad projektem obnovy broumovské skupiny kostelů byla
zdůrazněna jeho podpora a zároveň i prodiskutovány možnosti
budoucí spolupráce. O nich budeme informovat v blízké
budoucnosti.

Ve večerních hodinách pak studenti FA ČVUT absolvovali diskuzi o současném stavu stavebnictví, veřejných
zakázkách atd.
Druhý den semináře, tj. 10.10.2013 byl věnován kostelu v Božanově a Otovicích s výkladem šetrného přístupu
k památkám, ukázkami poruch v konstrukci, omítkách, krovech, ale i praktickými ukázkami oprav, které mohou
památku dlouhodobě poškodit.

Odpolední program byl pod vedením prof. Girsy a Ing. Michoinové věnován praktické části semináře, tj.
Technologické dílně v prostoru farního hospodářského dvora fary v Martínkovicích. Studenti, ale i veřejnost
byli seznámeni s praktickými postupy záchrany historických omítek, s možnostmi, které pro památky přinášejí
prosté suroviny, jako je vápno a písek.
Studenti se poté věnovali přípravě malty, omítání a spárování.
Zároveň jim byly prezentovány praktické postupy používané Technologickou laboratoří NPÚ vč. odběru vzorků
a jejich vyhodnocení.
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V podvečerních hodinách byl program Technologické dílny zakončen krátkým varhanním koncertem v kostele
sv. Martina a Jiří v Martínkovicích.

Třetí, závěrečný den semináře byl věnován rannímu výstupu ke kapli Hvězda, dopoledním komentovaným
prohlídkám kostelů ve Vižňově a Heřmánkovicích pod vedením arch. Tomáše Eflera. V rámci dopoledního
programu se Ing. Michoinová setkala na půdě Gymnázia Broumov se studenty a v rámci přednášky osvětlila
smysl péče o památky a kulturní dědictví. Tato přednáška pro studenty Gymnázia by měla být první z řady
dalších.

Závěrečný program byl věnován prohlídce prostor broumovského
kláštera a klášterní zahrady. Úplný závěr semináře se odehrál u
středověké fresky Posledního soudu, kde se studentům věnoval p.
farář Martin Lanži.
Seminář byl zakončen 11.10.2013 v pozdních odpoledních hodinách.

Kontakt:
Ing. Jakub Děd
Omnium o.s.
Tel.:
739 385 928
E-mail: jded@omniumos.cz
URL:
www.omniumos.cz

K projektu Oživlé křížky Broumovska, tj. projektu na záchranu drobných sakrálních staveb Broumovska byla
občanským sdružením Omnium vyhlášena a Krajským úřadem Královéhradeckého kraje schválena veřejná
sbírka.
Bankovní účet veřejné sbírky u České spořitelny: 3255836399/0800.
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