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VěŽ KOSTELA VŠECH SVATýCH VE STřÍBřE

Pavel Töth, místostarosta města Stříbra
374 801 102 / toth@mustribro.cz

VARHANy V KOSTELE SV. JANA KřTITELE V ÚTERý

Občanské sdružení BART, Tomáš Kaiser, předseda sdružení 
606 665 163 / t.kaiser@tiscali.cz
Klášter Teplá, Ing. Petr Stránský, zástupce
608 300 632 / petr.stransky@bolid-m.cz

KOSTEL SV. VÁCLAVA VE VySOKéM SEDLIŠTI

Město Planá, Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru správy majetku 
a investic, 
374 752 923 / it@muplana.cz
Občanská iniciativa, Zdenka Karpíšková
374 792 380, zdenkarpi@centrum.cz

KLÁŠTER MINORITů VE STřÍBřE

Pavel Plánka, ředitel muzea
374 622 214 / muzeum.stribro@seznam.cz

KAPLE SV. VÁCLAVA A VOJTěCHA V OSTROVě U STřÍBRA

František Trhlík, starosta obce
724 182 129 / obec.kostelec@worldonline.cz

ADMINISTRÁTOR PROJEKTU

Miroslava Válová, předsedkyně Český západ – Místní partnerství
374 69 20 21 / valova@leader-ceskyzapad.cz

PAMÁTKOVÁ PÉČE V REGIONU

Památková péče regionu Konstantinolázeňsko

Kulturní památky v regionu se z důvodu dlouhodobě zanedbáva-
né péče nacházejí ve velmi špatném stavu. Některé z nich jsou již 
ruiny, mnoha dalším hrozí zřícení z důvodu havarijních stavů 
krovů a střech. Velká část těchto památek je dlouhodobě nevyu-
žívaná. Farnosti mohou ze svých rozpočtů financovat jen jejich 
nejnutnější opravy, protože své prostředky soustřeďují na opravy 
církevně více využívaných objektů. Naštěstí se po roce 1989 
o osud zchátralých památek začíná více zajímat společnost. Vzni-
kají občanské iniciativy, jejichž činnost sahá od organizace své-
pomocných brigád na kostele po získávání peněz na opravu pa-
mátek prostřednictvím grantů či sbírek a koordinaci rozsáhlejších 
rekonstrukcí. Řada obcí se také do záchrany památek zapojuje, ať 
již finančními příspěvky či celkovým převzetím závazku o údrž-
bu sakrální stavby na jejich území. Na opravách kostelů se také 
podílí i bývalí obyvatelé  – odsunutí sudetští němci. Mnoho z nich 
chce přispět na opravy památek, tam kde jejich rodina prožila 
část svého života. Organizace oprav je velmi náročná a mnoho 
lidí z výše jmenovaných skupin se jí věnuje ve svém volném čase. 
Jako nejvhodnější se jeví trojstranná spolupráce farnosti, obce 
a neziskové organizace na řízení záchrany sakrálních památek 
obohacené o pomoc současných i bývalých obyvatel. V regionu, 
ani v České republice, se však nenachází dostatek finančních pro-
středků na koncepční opravy. Dotace z Norského finančního me-
chanismu proto znamená pro vybraných pět památek, představe-
ných v tomto letáku, jedinečnou možnost záchrany a obnovy 
jejich funkce v krajině i v životě obyvatel regionu.

INFORMACE O PROJEKTU

Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ

Cílem projektu je zachránit místní kulturní dědictví 
a  zároveň zapojit veřejnost do jeho obnovy a tím napo-
moci k znovunalézání vztahů lidí s místem, jehož histo-
rie byla po druhé světové válce násilně přerušena odsu-
nem původního německého obyvatelstva. Projekt navíc 
umožňuje spolupráci obcí, neziskových organizací 
a soukromého sektoru v místním regionu. 
Na projektové žádosti začala pracovat místní akční sku-
pina (MAS) Český Západ – Místní partnerství a Centrum 
pro komunitní práci západní Čechy již v roce 2006, kdy 
byla také předložena první verze projektu do 2. Výzvy 
Finančních Mechanismů EHP/Norska. V polovině roku 
2008 bylo Ministerstvem financí ČR doporučeno snížit 
počet opravovaných památek z původních devatenácti 
na pět a změnit nositele projektu z neziskové organizace 
na některou ze zapojených obcí. Nositelem projektu se 
tak stalo město Stříbro, které převzalo finanční odpo-
vědnost za všechny partnery projektu. MAS Český Zá-
pad – Místní partnerství ve spolupráci s Centrem pro 
komunitní práci západní Čechy a finanční poradenskou 
firmou RAAPO finance s.r.o. projekt koordinuje a admi-
nistruje a dohlíží na průběh jeho financování. Díky rea-
lizaci tohoto projektu, na který byla poskytnuta dotace 
ve výši 1,137 milionu EUR (celkové náklady činí 1,338 
milionu EUR), bude možné zachránit pět sakrálních pamá-
tek, které jsou představeny ve vnitřní části tohoto letáku.

MÁME KLÍČ K ZÁCHRANĚ PAMÁTEK?



Kaple sv. václava a vojtěcha v ostrově u stříbra
Velká barokní kaple z 18. století, pravděpodobně od stavitele 
Santiniho, ukrývá ve svých prostorách krásné malby zpracované 
technikou al fresco s obrazem postav sv. Václava a Vojtěcha. 
Budova kaple, která se nachází na návsi v Ostrově u Stříbra 
(místní část obce Kostelec), je společně s interiérem neustále 
ohrožována zvýšenou vlhkostí. Opravy financované v rámci 
projektu tento problém vyřeší. Práce budou zahrnovat především 
výměnu střešní krytiny, opravu zdiva a omítek, odvodnění kaple, 
restaurování kamenných a dřevěných prvků a restaurování 
cenných fresek v interiéru kaple. Po provedení oprav bude kaple 
sloužit jako duchovní a kulturní centrum obce, která zde společně 
s aktivními občany plánuje pořádat koncerty, výstavy, vánoční 
zpěvy a vánoční půlnoční mše. 

Klášter minoritů ve stříbře
Prostory raně gotického kláštera v centru Stříbra jsou v dnešní 
době využívány jako městské muzeum. Unikátní a rozlehlý objekt 
kláštera je postupně rekonstruován. Dotace umožní, aby byly 
započaté stavební úpravy dokončeny. Práce, financované 
z programu norských fondů, budou zahrnovat rekonstrukce 
vnitřních prostor, vytvoření podkrovního depozitáře, opravu 
fasád, restaurování kamenných gotických prvků a také celkové 
úpravy rajského dvora. Po dokončení oprav bude muzeum svým 
návštěvníkům nabízet bohatší program, dojde totiž k rozšíření 
prostor pro stálé expozice (mineralogie, historie dolování, užité 
umění, archeologie) a dále vznikne muzejní studovna. Zrekonstru-
ované chodby s křížovou klenbou budou navíc sloužit jako výstav-
ní síň a k pořádání společenských a kulturních akcí.

Kostel sv. václava ve vYsoKÉm seDlišti
Krásný barokní kostel stojící na okraji vesnice Vysoké Sedliště 
(místní část města Planá) je významnou krajinnou dominantou 
nejen pro obec ale i daleké okolí. O kostel nebylo po dlouhou dobu 
pečováno: kostelní věži chybí báň, která vyhořela po úderu 
bleskem, krov a plášť střechy jsou v havarijním stavu, následkem 
čehož do celého kostela zatéká. Naštěstí se o jeho osud začali 
zajímat aktivní občané, město a bývalí němečtí rodáci. Pro zá-
chranu kostela byla dokonce vytvořena občanská iniciativa. 
Všichni společně v rámci svých možností kostel opravují a konají 
zde duchovní a kulturní akce. Finanční příspěvek z norských 
fondů umožní celou budovu kostela zachránit: plánuje se oprava 
střechy, klenby, omítek i fasády, a hlavně bude věži vrácena kopie 
původní báně, která opět obohatí okolní krajinu.

věž Kostela všech svatých ve stříbře
Pozdně gotický kostel, prvně zmiňovaný již ve 14. století, 
se nachází nedaleko stříbrského náměstí. Mohutná hranolovitá 
věž kostela tvoří nejvýraznější dominantu města a poskytuje 
krásné pohledy na okolí Stříbra. Jejím vlastníkem je město 
Stříbro, které muselo z důvodu havarijního stavu schodů uzavřít 
veřejnosti přístup na věž. Ze získaných finančních prostředků 
bude opraveno a zrestaurováno poškozené dřevěné schodiště 
do věže, dále bude provedena celková oprava podlah a omítky 
ochozu věže. Díky projektu bude věž znovu zpřístupněna pro 
vyhlídky a přivítá tak po dlouhé době nové návštěvníky. 

varhanY v Kostele sv. jana Křtitele v Úterý
Barokní varhany v kostele sv. Jana Křtitele k nejstarším 
a nejcennějším svého druhu v celé České republice. Stav varhan 
je velmi vážný: píšťaly varhan jsou poškozené a dřevěné prvky 
dřevokazným hmyzem. Záchranu varhan naštěstí vzalo do svých 
rukou úterské občanské sdružení BART, které za tímto účelem již 
od roku 2000 pořádá kulturní benefiční akce. Opravu varhan se 
i přes značné úsilí sdružení dlouho nedařilo uskutečnit, zejména 
proto, že plánované restaurátorské práce není možné rozdělit 
do samostatně financovaných etap. Sdružení přitom nedisponova-
lo finanční částkou, která by pokryla jednorázovou opravu, a tak 
vysoké výdaje nebylo možné financovat ani z národních dotačních 
programů. Norské fondy jsou proto velkou příležitostí pro 
celkovou záchranu těchto unikátních varhan. 


