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Co odpovídá požadavkům dnešní doby
• Různá technická kritéria – jistě...

• … ale také:

• Zachování kulturního dědictví, včetně architektonického (shoda 
komory architektů a SFŽP, s připojením Národního 
památkového ústavu). Protože ztráty na kulturním dědictví 
(trvalé) mohou být větší, než ekonomické či užitné přínosy 
(nezřídka dočasné).

• Promýšlení dopadů na veřejný prostor.

• Ohledně památek – co nejvíce zachovat a hledat vhodné využití 
pro stávající dispozici (tedy ne měnit je podle toho, co tam kdo 
chce).



Stavebněhistorický průzkum
• Stavebněhistorický průzkum je způsob, jak podrobně poznat 

stavbu nebo soubor staveb a jejich historický vývoj – tedy 
odhalit, které stojící části jsou nejstarší a kdy vznikly, jak v té 
době stavba vypadala, jak se postupně rozrůstala, ale také 
naopak – co z ní již zaniklo.

• Dohledání a vyhodnocení podle starých map, plánů…

• Prozkoumání vlastní stavby (zvláštní význam má u staveb, 
určených k demolici, protože je to poslední možnost, jak 
informace vyčíst). 



Stavebněhistorický průzkum
• Stavební vývoj (vlevo náchodský zámek, vpravo gotický 

portálek v Ostrově)



Stavebněhistorický průzkum
• Zazděné starší prvky

• Podle profilace 
zřejmě prošel 
jedovnický 
kostel kolem 
roku 1500 
úpravou.



Stavebněhistorický průzkum
• Kámen ležel na nadbytečné hromádce kamení po opravě tarasu na 

hřbitově, skončil by na skládce. 

• Náhrobník ze 13./14. století – dnes kulturní památka Jedovnic.



Zateplení katedrály sv. Víta
• Aprílový žertík iDnes.cz, 1. dubna 2011.



Budova čp. 44 v Jedovnicích
• Zateplení není ani apríl, ani jiný žert.



ZŠ v Kamenných Žehrovicích
• Stav školy před modernizací.



ZŠ v Kamenných Žehrovicích
• Stav školy po modernizaci – populární příklad zkažení stavby.



Historické budovy (Litomyšl)



Historické budovy (Litomyšl)



Lažánky
• 4 kdysi stejné domečky

• Ten nalevo je opraven citlivě

• Ten napravo – jedovnická cesta?!



Rychta v Krásensku
• Krásný příklad z blízkého okolí
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Rychta v Krásensku
• Krásný příklad z blízkého okolí



Základní škola ve Velké Bíteši
• Slavnostní otevření v roce 1905



Základní škola ve Velké Bíteši
• Před revitalizací.



Základní škola ve Velké Bíteši
• Po historizující revitalizaci (bez zateplení).

• V tomto případě nejde o polystyrenové napodobeniny.



Základní škola ve Velké Bíteši
• Boční pohled – napojení na nové přístavby.



Usedlost (někde) v jižních Čechách
• Vpředu starý dům, vzadu bývalá stodola



Trávníček ev. č. 14
• Trávníček – místní část (obec Bílá, na Liberecku).

• Stav před rekonstrukcí.



Trávníček ev. č. 14



Trávníček ev. č. 14
• Beranův hostinec z 19. století zachránil místní spolek Dubáci



Trávníček ev. č. 14
• Beranův hostinec z 19. století zachránil místní spolek Dubáci



Trávníček ev. č. 14
• Beranův hostinec z 19. století zachránil místní spolek Dubáci



Trávníček ev. č. 14



Trávníček ev. č. 14
• Beranův hostinec z 19. století zachránil místní spolek Dubáci



Trávníček ev. č. 14
• Beranův hostinec z 19. století zachránil místní spolek Dubáci



Trávníček ev. č. 14
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Trávníček ev. č. 14
• Akce spojující veřejnost



Kaple v Malešicích
• Evangelická modlitebna

• ze 50. let 20. století



Kaple v Malešicích
• Po roce 1980 zavřená, chátrala



Kaple v Malešicích
• Po roce 1980 zavřená, chátrala



Kaple v Malešicích
• Opravil ji místní evangelický sbor



Kaple v Malešicích
• Na opravě se podílel mj. architekt David Vávra



Tučín čp. 17 (okres Přerov)
• Jeden z nejstarších domů v obci, neobydlený, chtěl dědic zbořit



Tučín čp. 17 (okres Přerov)
• Dům odkoupila obec, společné úsilí obce, spolků, jednotlivců
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Tučín čp. 17 (okres Přerov)
• Spolkový dům + expozice tradičního bydlení
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Tučín čp. 17 (okres Přerov)
• Spolkový dům + expozice tradičního bydlení



Mlýn v Byňově na Ústecku
• Passtreicherův mlýn na Homolském potoce
• Stavba z poloviny 18. století (exteriér před rekonstrukcí)



Mlýn v Byňově na Ústecku
• Stavba z poloviny 18. století (interiér před rekonstrukcí)



Mlýn v Byňově na Ústecku
• Takovou krásu nenecháme spadnout, řekli si manželé Jílkovi –

koupili ho a opravují.
• Rekonstrukce 2016-1920: stav po odstranění náletů.



Mlýn v Byňově na Ústecku
• Rekonstrukce 2016-1920
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Mlýn v Byňově na Ústecku
• Rekonstrukce 2016-1920



Kašperské Hory - radnice
• 1427 obyvatel; kulturní památka.



Polystyrenová rekonstrukce

• Z památkového hlediska věc poněkud sporná.

• Nepopiratelná je snaha udělat nehezké budovy hezkými.

• Nepopiratelná je snaha „nějak“ vrátit historický vzhled.



Křtiny – obecní úřad
• Historické foto hotelu Kras



Křtiny – obecní úřad
• Stav v roce 2013



Křtiny – obecní úřad
• Zatepleno, polystyrenové prvky napodobují historický vzhled budovy



Křtiny – obecní úřad
• Zatepleno, polystyrenové prvky napodobují historický vzhled budovy



Rudice - škola
• Vzhled před nedávnou rekonstrukcí; obvyklá brizolitová omítka.



Rudice - škola
• Stavba z roku 1893. Průčelí podle původní dokumentace.



Rudice - škola
• Historické foto. Oživující prvky fasády – římsy, bosáž nároží…



Rudice - škola
• Zatepleno, polystyrenové prvky imitují historický vzhled budovy.

• Ocenění „Zlatá cihla“ v rámci Vesnice Jm kraje roku 2014.



Gretton (Anglie)
• Středověk + 19. století + moderní architektura
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Gretton (Anglie)



Závěrečný dotazník pro jedovnické
• Líbilo se Vám to?

• Máte chuť se na některé z uvedených míst někdy podívat?

• Pokud ano – proč nejít podobnou cestou v Jedovnicích?

• V Jedovnicích je zřetelná tendence likvidovat vlastní 
památky a pak je jezdit obdivovat jinam.


