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1. Základní informace o Nadačním fondu Adopce památek
Kontakt:
Nadační fond Adopce památek
Musílkova 488/12
150 00 Praha 5
IČO: 031 33 231
zapsaná u Městského soudu v Praze, č. N 1142, dne 23.6.2014
Číslo účtu: 266950054/0300
www.adopcepamatek.cz
info@adopcepamatek.cz
t.: 777 343 064
Členové sdružení:
Ing. arch. Jiřina Vinterová……………předseda
Ing. Marcela Dragová, MBA…………místopředseda
Alena Vinterová……………………….člen
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2. Historie a poslání nadačního fondu
Nadační fond byl založen v červnu roku 2014. Za úkol si dal dosahovat obecně
prospěšných cílů, především v oblasti podpory kulturního dědictví, zachování drobné
architektury v krajině, v péči o drobné nemovité památky, tradice a rozvoj duchovních
hodnot. Účelem nadačního fondu je finanční, administrativní a stavebně-technická
podpora vlastníků památek při obnově, renovaci a údržbě drobné sakrální a světské
architektury v krajině. Zvláště těch památek, kterým by v nejbližší době hrozil totální
zánik. Pod tuto obnovu budou spadat památky, které nejsou vedené jako národní kulturní
památka, pouze výjimečně památky s tímto označením. Středem zájmu nadace jsou Boží
muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, historické mosty, zvoničky aj.
Mezi tyto spadají také ty památky, které již byly zničeny, ale u kterých se dochovala
taková dokumentace, která umožňuje jejich řádnou obnovu na původním místě.
Drobné památky jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Jejich původní funkci dnes
zastupuje genius loci místa, funkce orientační i estetická nebo jsou to naše vzpomínky na
minulost. Málokdo si pamatuje, proč zde jsou, kdo a proč je vytvořil a jaký v sobě ukrývají
příběh i kolik pocestných jim svěřilo své starosti i radosti. Tito svědci času zde stojí od jara
do zimy, skrápění deštěm, rozpálení v letním slunci, zasypaní v závějích sněhu. Zub času
je nahlodává a oni se nemohou bránit.
Ve druhé polovině 20. století utržily památky v krajině velkou ránu, kdy se staly
překážkou při rozorávání mezí a sítí cest, u kterých byly vybudovány. Nejeden křížek u
cesty tak zaniknul pod koly těžké techniky. Pokud nezanikly úplně, vznikly takové
paradoxy, kdy muka u cesty najednou stála osamoceně uprostřed pole bez vazby na okolí.
Od roku 1989 se situace značně zlepšila. Památky se opravují, ale stále zůstává mnoho
těch, které unikají možnostem opravy. Jsou to především malé obce, které svým značně
omezeným rozpočtem nedosáhnou na řádnou renovaci drobných památek na jejich
území, i když by o jejich opravu velmi stály. Jsme to my, kteří se mohou zasloužit o to, aby
dále byly neodmyslitelnou součástí naší domovské krajiny, abychom my nezapomněli, že
ony jsou naším dědictvím minulosti, kterou potřebujeme pro vlastní budoucnost a
identitu.
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3. Aktivity v roce 2016
V roce 2016 jsme pokračovali v rozpracovaných projektech na území celé republiky.
Křížek u cesty, Otrokovice-Kvítkovice (okr. Zlín)
Dřevěná kaplička, Šemnice - U Mostu (okr. Karlovy Vary)

Nově zařazené projekty obnovy drobné architektury pro rok 2017
Kamenný kříž, Lukovské – Fryšták (okr. Zlín)
Boží muka, Litovel – Pavlínka (okr. Olomouc)
Boží muka, Tři Dvory (okr. Olomouc)
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Křížek u cesty, Otrokovice-Kvítkovice
Okres:

Zlín

GPS:

N49.1989533 E17.5498006
V roce 2016 úspěšně proběhla oprava tohoto kamenného kříže.

Původní stav
Velký kamenný kříž na masivní podestě s železnou sochou ukřižovaného Krista,
reliéfem Panny Marie a prázdnými zrcadly na bocích. Kovová socha Krista není opatřena
konzervační povrchovou úpravou, rez se vpíjí do pískovcového kamenného kříže. Mezi
nejvíce viditelné plastické defekty patří odlomení části lýtka ukřižovaného Krista. Horní
část kříže je pokryta biologickým napadením, značný vliv na jejich nárůst má vedle stojící
lípa. Podstavec kříže někdo neodborně obložil cihlovými pásky. Povrch pískovce na
několika místech viditelně degraduje jak v plochách, tak hranách. Na kříži najdeme
letopočet 1761 a nápis Ke cti a chvále Boží dali obnovit občané z Kvítkovic 1893. Kříž je
zakreslen ve stabilním katastru. Cílem obnovy je šetrné očištění povrchu památky,
odstranění všech druhotných nevyhovujících doplňků a hydrofobizace kamene. Bude
provedeno doplnění chybějících částí, a to jak na těle Krista, tak i na architektonických
prvcích.
Nový stav po opravě
Cílem obnovy bylo šetrné očištění povrchu památky od depozitů a všech druhotných
nevyhovujících dodatečně prováděných úprav, prekonsolidace a konsolidace, zatmelení
defektů a spár minerálním tmelem, zhotovení repliky spodního kusu podstavce,
zhotovení nové kopie sochy Krista z důvodu rozsáhlého poškození původní sochy. Nová
socha byla pozlacena plátkovým zlatem, stejně tak reliéf Panny Marie.
Oprava probíhala na dílně restaurátora.
Z důvodu plánovaného rozšíření místní komunikace, byl kříž přemístěný cca o 3 m od
silnice. Původní nevyhovující sokl byl odstraněn a vytvořen nový základ.
Kříž
není
zapsán
do
Ústředního
seznamu
Opravu provedl: Mgr. A. Jiří Finger, odborný restaurátor

kulturních

památek.

Nadační fond zajistil provedení rekonstrukce kříže. Z větší části finančně zaštítil opravu,
částí se finančně podílel vlastník – město Otrokovice.
Tímto děkujeme za hladký průběh opravy Mgr.A Jířímu Fingerovi a vstřícnému přístupu
pana Klokočky z MÚ Otrokovice.
Částka vynaložená na opravu:
167 900,restaurátorské práce
16 138 ,vytvoření nového základu
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Dřevěná kaplička, Šemnice – U Mostu
Okres:

Karlovy Vary

GPS:

N50.244553 E12.969873

Dřevěná kaplička byla pravděpodobně vystavěna po polovině 19. století, nad
sochou sv. Jana Nepomuckého. Z důvodu špatného technického stavu byla dřevěná
konstrukce rozebrána, uschována a čeká na obnovu. V místě se nyní nachází kamenný
sokl.
Cílem obnovy je renovace dřevěné části, osazení na sokl a doplnění o sochu sv. Jana
Nepomuckého.
Nadační fond vyřídil souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje
k obnovení kapličky, s podmínkou, že kaplička nebude tvořit pevnou překážku silničnímu provozu.
Dále byla za pomoci místního pana Nývlta zhotovena cenová nabídka na výrobu nové dřevěné
konstrukce včetně střechy.
Cena konstrukce se odhaduje na 136 778,- vč. DPH
Opravu kapličky jak se zdá brzdí především vedení obce. Máme rozpočet na vytvoření kopie
kapličky podle dochovaných fotografií. Byla zhotovena dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, která
by měla být osazena do kapličky.
Starosta si nepřeje, aby kaplička byla dřevěná s tím, že „jako bude kaplička vypadat rozhodne on“.
Děkujeme panu Nývltovi za několikaletou (bohužel zatím marnou) snahu o obnovení kapličky.
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Kamenný kříž, Lukovské – Fryšták (okr. Zlín)
Předmětem obnovy je restaurování kamenného
kříže se sochou Krista u místní komunikace vedoucí
z obce Fryšták do místní části Lukovské.
Kříž je zhotoven z pískovce. Jednotlivé části jsou
v havarijním stavu, případně dožité a bude potřeba jejich
odborné restaurování.
Kříž se naklání dopředu a doleva. Střední část je v
havarijním stavu roztrhaná od čepů, vrchní část kříže,
zřejmě po pádu, opravená provizorně, zkrácená, osazená
novým korpusem. Původní kamenný byl odsekán, viz
stopy na přední ploše kříže. Schod zarostlý v terénu,
základová spára utopená. První a druhá plinta skládaná
s vyzdívkou.
Oprava se neobejde bez demontáže a bude probíhat v dílně restaurátora.
Historie kříže:
Uvedený kříž nechala zřídit r. 1905 Anna Lehká z nedaleké Dolní Vsi (text na kříži dle
archivu “Zbudován nákladem Anny Lehké L.P. 1905”). Narodila se 1845 a zemřela 1914.
Byla dcerou Františky a Jana Lehkého, familianta čís. 140 ve Fryštáku. V mládí sloužila a
když zestárla, založila se po svém způsobu a toulala se po světě, živíc se žebrotou
Rekonstrukce kříže bude zahrnovat: Opravu základu (provede obec vlastní kapacitou),
provedení nové vyzdívky v první a druhé plintě. Trhliny vyčistit a slepit. Zkorodované
čepy vyjmout a vyměnit za nerez. Kovové objímky odstranit. Kříž v místě chybného
napojení nastavit lépe tvarovanou vložkou z vhodného kamene a prodloužit jeho
proporci. Korpus sejmout, očistit, pozinkovat technikou metalizace a pozlatit plátkovým
zlatem. Do rámečku zhotovit novou nápisovou desku z bílého mramoru. Trhliny se po
posledním zatmelení stále otvírají, korodující čep nebyl odstraněn a stále devastuje hmotu
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Boží muka, Litovel - Pavlínka (okr. Olomouc)
Předmětem je oprava Božích muk v obci Litovel,
v místní části Pavlínka.
Výška 340 cm, základna 85 x 85 cm, 3 nika 45 x 33 cm.
Střecha betonová mazanina, chybí střešní krytina. Na
kovovém křížku se projevuje degradace materiálu.
Omítka nad římsou původní vápenná, pod římsou
novodobá tvrdá cementová. Různá poškození a
znečištění omítky. Na povrchu pačoky a bílá barevná
vrstva, jiné barvy nejsou patrné. Výzdoba chybí.
Oprava bude probíhat na místě.
Oprava Božích muk bude zahrnovat: biosanace,
zpevnění starých omítek, očištění barvy a
vysprávek, oprava omítek, nátěr vápnem 2 odstíny, mobilní lešení, doprava, oprava
křížku, očištění, pasivace nátěry.
Práce budou provedeny a dokumentovány v souladu se zákonem o státní památkové péči.
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Boží muka, Tři Dvory (okr. Olomouc)
Nadační fond zajistí výzdobu opravených Božích muk u obce Tři Dvory. V archivu se
dochovala zmínka, že by se mělo jednat o kapličku zasvěcenou sv. Floriánovi. Byla
zhotovena glazovaná porcelánová deska s vyobrazením světce.
Předpokládaný náklad: 8 000 Kč
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4. Hospodaření Nadačního fondu Adopce památek v roce 2016
Nadační fond je nezisková organizace neziskového charakteru, která využívá
finanční zdroje dárců k naplňování cílů. Rok 2016 byl důležitý především k řádnému
pokračování a rozvoje nadačního fondu. Nejdůležitější aktivitou bylo navázání
komunikace s příslušnými místními úřady a vlastníky, kteří mají ve vlastnictví památku
určenou k rekonstrukci a restaurování.
Celkový výsledek hospodaření za rok 2016 k 31.12.2016 byl:
Celkové náklady na hlavní činnost 188 728 Kč, které pokryly dary přispěvovatelů.
Tímto všem dárcům děkujeme a ubezpečujeme je, že všechny jejich dary budou
vynaloženy na účel obnovy drobné architektury v krajině.

Výroční zprávu zpracovala: Ing. arch. Jiřina Vinterová
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2016
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
ˇ
´
Nadacní
fond Adopce pamatek

IČO

Musílkova
Praha 5
15000

0 3 1 3 3 2 3 1

488

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

0

0

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

0

0

B.

Krátkodobý majetek

370

251

B. I.

Zásoby celkem

0

0

B. II.

Pohledávky celkem

0

0

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

370

251

B. IV.

Jiná aktiva celkem

0

0

370

251

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

AKTIVA CELKEM

(A. + B.)

Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

(A.I. + A.II.)

-10

-29

1

1

-11

-30

380

280

Rezervy celkem

0

0

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

380

280

B. IV.

Jiná pasiva celkem

0

0

370

251

PASIVA CELKEM
Sestaveno dne: 24.3.2017

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

(A. + B.)

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

ˇ
nadacní
fond

ˇ
´
Jirina
Vinterova

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ
ˇ
ˇ
´
Cinnosti ostatních organizací sdruzujících
osoby zJirina
Vinterova
tel.:

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Příloha v účetní závěrce

vyhl. ˇ
c. 504/2002 Sb.

Plná (pro velké a střední účetní jednotky)
Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem)
x

Mikro (pro mikro účetní jednotky)

Název: Nadacní
ˇ
´
fond Adopce pamatek
Sídlo: Musílkova

488/12, 15000 Praha 5

IČO: 03133231
Zapsána do OR dne: 23.6.2014
ˇ
fond
Právní forma: nadacní

V likvidaci: ne
ˇ
Cinnosti ostatních organizací sdruzujících
osoby z
Předmět podnikání: ˇ

Rozvahový den: 31.12.2016
Okamžik sestavení účetní závěrky: 24.3.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam účetní jednotky:

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ 03133231
IC:

ˇ ´ obecne
´ ´ˇ
´
Pouzite
ucetní zasady
a metody
´
ˇ
´
Ucetní
zasady
´
ˇ
ˇ podvojneho
´
´ˇ
´ˇ
ˇ
Ucetnictví
je vedeno v soustave
ucetnictví, dle vyhlasky
c. 504/2002, pro
´ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
´
ucetní jednotky, u kterych
hlavním predmetem
cinnosti není podnikaní.
´
ˇ
Ucetní
metody
´ majetek
1) Dlouhodoby
´
ˇ
´ dlouhodoby
´ majetek.
Ucetní
jednotka neeviduje ˇ´
zadny
´
2) Zasoby
´
ˇ
´ zasoby.
´
Ucetní
jednotka neeviduje ˇ´
zadne
´
´
3) Pohledavky
a zavazky
´
´
ˇ
Jsou evidovany
v nominalní
hodnote.
ˇ doplnující
ˇ
Dalsí
informace
˚ ˇ ´ prepocteny
ˇ
ˇ
´ stav zamestnancu:
ˇ
˚ 0
Prumerny

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

