VÝROČNÍ ZPRÁVA
2019

1. Základní informace o Nadačním fondu Adopce památek
Kontakt:
Nadační fond Adopce památek
Anhaltova 956/2
169 00 Praha 6
IČO: 031 33 231
zapsaná u Městského soudu v Praze, č. N 1142, dne 23.6.2014
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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

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 spadají památky, které nejsou vedené jako národní kulturní památka, pouze
výjimečně památky s tímto označením. Středem zájmu nadačního fondu jsou Boží muka,
sochy
a
sousoší,
kalvárie,
křížky,
smírčí
kříže,
kaple,
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
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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
kapička 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
a složitou administrativou 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.

3. Aktivity v roce 2019
V roce 2019 jsme pokračovali v rozpracovaných projektech na území celé republiky.
Kamenný kříž u Chrášťan (okr. Kroměříž)
Boží muka u Načeratic (okr. Znojmo)

Nově zařazené projekty obnovy drobné architektury pro rok 2020
Kamenná Boží muka u Svinčan (okr. Pardubice)
Kamenný kříž u Medlova (okr. Olomouc)
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Kamenný kříž, Chrášťany-Kurovice
Obec:
K. ú.:
Parc. č.:
Kraj:
Okres:
GPS:

Hulín [588491]
Záhlinice [789771]
1527
Zlínský
Pardubice
N49.2937244, E17.5009208

Původní stav
Kříž stál v poli na jihovýchod od obce u polní cesty na Kurovice. Na pravé straně, otočená
k cestě je nika opatřená nápisem „ ku cti milého Spasitele postaveno roku 1873″.
Stav památky je zjevně havarijní. Horní část – kříž s Kristem chybí. Dva horní díly soklu,
střecha a spodní díl nástavce mají výrazné trhliny od středových čepů.
Tři schody jsou ze zničené a čtvrtý je poškozený a roztržený.
Podstavec je do hloubky poškozen korozí materiálu a povrchové vrstvy se loupou a pod
nimi je rozpadlý materiál. To je zjevně důsledkem uzavření povrchu kamene konzervací
nevhodným prostředkem na bázi vodního skla nebo fluátů. Restaurování tohoto kusu
není perspektivní. Většina povrchů je poškozena erozí materiálu. Soudržné povrchy jsou
pokryty zelenými biologickými a černými karbonátovými depozity.

Nový stav po opravě
Práce probíhaly od 04/2019 do 11/2019. Kámen byl odsolen a zpevněn, ztracené a silně
narušené kusy vyměněny za kopie z božanovského pískovce. Zkorodované čepy byly
odvrtány a vyměněny za nerezové. Trhliny v kameni byly slepeny epoxidovým lepidlem a
stahovací obruče odstraněny. Tmely jsou zhotoveny na bázi písku a bílého cementu s
přídavkem styrenakrylátové pryskyřice. Korpus je podle předlohy odlit do formy z umělé
pryskyřice. Povrch kamene je opatřen siloxanovou hydrofobizací.
Restauroval Mgr. A. Jiří Finger, Pavel Hradilík a Jiří Ščuglík.
Nadace OF podpořila opravu částkou 30 000 Kč

Nadační fond zajistil provedení opravy. Ze 70% zaštítil opravu NF, 30% spoluúčastí se
finančně podílel vlastník – město Hulín.
Celková částka vynaložená na opravu: 222 814,-
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FOTODOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU
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FOTODOKUMENTACE NOVÉHO STAVU
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Zděná Boží muka u Načeratic
Obec:
K.ú.:
Parc. č.:
Kraj:
Okres:
GPS:

Znojmo [593711]
Načeratice [701025]
3360
Jihomoravský
Znojmo
N48.8294046, E16.1164739

Původní stav
Volně stojící výklenková kaplička umístěná při polní cestě u Načeratic. Památka se skládá
ze zděného soklu, střední části hranolovitého tvaru s třemi nikami. Centrální nika je
hluboká a v minulosti ji dělila mřížka. Boční niky jsou mělké. Vrchol uzavírá korunní
římsa s čelním tympanonem. Střecha je krytá pálenou krytinou typu bobrovka.
Objekt je viditelně poškozen, ale staticky v pořádku. Koncepce restaurátorského procesu
vychází ze současného stavu památky. Mělo by především dojít k zabezpečení
degradovaného materiálu, ošetření památky směřující k omezení její degradace, společně s
plastickým doplněním chybějící modelace s ohledem na původní výraz, odpovídající
autentickému řemeslnému rukopisu.
Stratigrafie nepotvrdila malířské dílo, pouze doložila několik vrstev barevných líček
vápna v různých odstínech okrové, bílé, šedé modré a modrozelené. Do nik doplnit
výzdobu.
Nový stav po opravě
Postup prací vycházel ze snahy o celkovou rehabilitaci objektu včetně naplnění duchovního
významu, který u těchto staveb spočívá v připomenutí křesťanského symbolu a tomu byla
pravděpodobně v minulosti přizpůsobena obsahová část centrálního bodu, tedy niky. Proto
po obnově dekoračních částí tektoniky a štukové výzdoby byla nika opatřena výjevem
Panny Marie s Ježíškem.
Na památce byly odstraněny dožilé části. Nově se vytvořily jádrové omítky se zachováním
fragmentů soudržných částí v centrální nice.
Na základě odebrání původních fragmentů, byly vytaženy a vymodelovány profilace a
rozety.
Doplnění tektonických náznaků dle logiky morfologie vžitých stavebních prvků- pilastry a
kanelury, profilace soklu.
Nanesení štukových omítek a malba fresco do vlhké omítky v nikách stavby. Fasáda byla
opatřena bílým vápenným nátěrem.
Z důvodu nesourodosti střešních tašek, včetně rozměrů, nebylo možné doplnit jednotlivé
poškozené střešní tašky tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost i pro další roky. Byla
položena nová bobroví krytina do malty.
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Na závěr bylo zhotoveno mělké obkopání soklu a pokrytí drenážním štěrkem proti ostřiku.
Zajímavost: Při opravě restaurátor zjistil, že pod kapličkou bydlí had. Nechal mu v soklové
části, na úrovni terénu, malý otvor, aby zde dál mohl přebývat.
Tímto panu restaurátorovi děkujeme za milý přístup.
Opravoval Jan Tomíček

Nadační fond zajistil provedení opravy. Ze 70% zaštítil opravu NF, 30% spoluúčastí se
finančně podílel vlastník – město Hulín.
Celková částka vynaložená na opravu: 95 634,FOTODOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU
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FOTODOKUMENTACE NOVÉHO STAVU
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PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2020
Restaurování Božích muk/morového sloupu mezi Cholticemi a Svinčany
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Restaurování kamenného kříže mezi Medlovem a Úsovem
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4. Hospodaření Nadačního fondu Adopce památek v roce 2019
Nadační fond je nezisková organizace neziskového charakteru, která využívá
finanční zdroje dárců k naplňování cílů. Rok 2019 byl důležitý především k řádnému
pokračování a rozvoje nadačního fondu. Nejdůležitější aktivitou bylo jako v předešlých
letech navázání komunikace s příslušnými místními úřady a vlastníky, kteří mají ve
vlastnictví památku určenou k rekonstrukci a restaurování. Dále udržení harmonogramu
plánovaných prací a vytvoření plánu na rok 2020.
Celkový výsledek hospodaření za rok 2019 k 31.12.2019 byl:
Náklady na hlavní činnost celkem 353 620 Kč.
Příjmy celkem: 330 523 Kč, především z darů 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
11.4.2019

Příloha č. 1 – účetní rozvaha s přílohou
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ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2019
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
ˇ
´
Nadacní
fond Adopce pamatek

IČO

Anhaltova 956
Praha 6
16900

03133231

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B. IV.

Jiná aktiva celkem

0
0
0
0
0
374
0
0
349
25
374

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

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

AKTIVA CELKEM

(A. + B.)

0
0
0
0
0
266
0
0
266
0
266

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.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B. IV.

Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Sestaveno dne: 31.3.2020

(A.I. + A.II.)

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

(A. + B.)

70
1
69
304
0
0
304
0
374

48
1
47
218
0
0
218
0
266

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. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Adopce památek
Anhaltova 956/2, 16900 Praha 6

Údaje o účetní jednotce
IČ: 03133231
Zapsána u: N 1142 vedená u Městského soudu v Praze
Zapsána do OR dne: 23.6.2014
Právní forma: nadační fond
V likvidaci: Ne
Předmět podnikání: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby z
Rozvahový den: 31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky: 31.3.2020
Spisová značka: N 1142

Použité obecné účetní zásady a metody
Účetní zásady
Účetnictví je vedeno v soustavě podvojného účetnictví, dle vyhlášky č. 504/2002, pro
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
Účetní metody
1) Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý majetek.
2) Zásoby
Účetní jednotka neeviduje žádné zásoby.
3) Pohledávky a závazky
Jsou evidovány v nominální hodnotě.

Další doplňující informace
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 0

Podpisový záznam statutárního orgánu

.............……………………………………..

Podpisový záznam účetní jednotky

.............……………………………………..

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

