


� „Záchranou regionálních památek bojujeme proti ztrátě historické paměti a 
usilujeme o to, abychom předali duchovní a kulturní odkaz našich předků
dalším generacím…..“
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Historie projektu, jeho záměr  a cíl:
Při evidenci a dokumentaci ohrožených památek shromáždili členové
sdružení rozsáhlý a velmi zajímavý obrazový i textový materiál. 
K největším kulturním škodám došlo mezi lety  1945 až 1989.  
Sdružení pro obnovu památek Úštěcka iniciovalo přípravu tematické
výstavy, které by tuto smutnou kapitolu českých dějin dokumentovala. 
Záměr výstavy je především edukační, se zaměřením na mladou 
generaci. Památku prezentujeme jako společné kulturní bohatství nás 
všech, o které je třeba pečovat a nedopustit jeho ničení. Akcentujeme 
náš vztah k severočeskému kraji a pokoušíme se vzbudit pocit regionální
hrdosti.
Myšlenka vyvolala velmi pozitivní reakci a v prosinci 2010 vznikla 
pracovní skupina oborníků z různých institucí, která začala výstavu 
systematicky připravovat. 
Dochází ke konkretizaci tématu, časového a územního vymezení.



Garanti projektu
Tomáš Hlaváček, předseda  o.s. Společnost pro obnovu 
památek Úštěcka
Michael Stehlík, děkan Filosofické fakulty University Karlovy
Organizace 
Společnost pro obnovu památek Úštěcka
Freundeskreis Fulda LT Leitmeritz
Filosofická fakulta univerzity J.E.Purkyně, Ústí nad Labem 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Národní památkový ústav, pracoviště Liberec a Ústí n. 
Labem
Biskupství litoměřické





Téma projektu:
Prezentace systematického a bezprecedentního procesu ničení sakrálních památek v 
severních Čechách. (kaple, kostely, synagogy)
Územní definice:
Bývalý Severočeský kraj (do správní reformy v roce 1960), tj. dnešní Ústecký a 
Liberecký kraj
Časová definice:
Léta 1945 – 1989, s akcentem na  70. a 80. léta  20. století
Jazyk výstavy:
český, německý

Výstupy projektu:
Databáze a mapa
Expozice v pražském Klementinu  
Expozice v centru Bonifatiushaus, Fulda
Odborné publikace
Webová prezentace



Výstava se skládá z 21 panelů s textovým a obrazovým a 
textovým materiálem.  

Na základě dosavadních rešerší bylo na území Ústeckého a 
Libereckého kraje evidováno 87 sakrálních památek, které byly 
zničeny mezi lety 1945 a 1989.

Hlavní myšlenka výstavy nespočívá v pouhém mechanickém výčtu 
těchto památek. Záměrem výstavy je vylíčení emotivních osudů a 
příběhů, které byly s procesem ničení spjaty a zasazení celé
události do historického rámce.

Z tohoto důvodu bylo zvoleno šest klíčových témat výstavy, tato 
témata byla zpracována detailně. 



Klíčová témata
1. Ralsko – vojenský prostor 

Ničení kostelů uvnitř vojenského pásma, postup armády
2. Hraniční pásmo

Ničení kostelů v bývalém hraničním pásmu
3. Mostecká hnědouhelná pánev

Ničení kostelů v důsledku těžby.
4. Přísečnice nebo jako varianta Nechranice

Ničení kostelů v rámci výstavby údolní nádrže
5. Verneřický případ

Zničení sedmi z osmi kostelů poutního místa
6. Lounský případ

Postupy církevních sekretářů v  80.letech







Rychnov, interiér…


















