The Friends
of Czech Heritage
www.czechfriends.net
Přátelé českého kulturního dědictví je britská charitativní
organizace, registrována Charitní Komisí pod číslem 1127919
a sídlem na adrese 3 Yew Tree Cottage, The Street, Ripe, Lewes,
East Sussex BN8 6BD. Usilujeme o zachování a zlepšení
kulturního dědictví ve formě budov, zahrad a parků a jejich
zařízení a v objektech historického, vědeckého, estetického a
společenského významu na území České republiky.
Poskytujeme granty na projekty zachování kulturního dědictví,
organizujeme dobrovolnické pracovní skupiny, podporujeme
záchování českého kulturního dědictví prostřednictvím
vzdělávacích akcí a podporujeme podobná dobrovolná hnutí v
České republice.



Naše projekty 2008-2017

Vybíráme objekty na základě jejich památkové hodnoty s cílem
uchovat je a umožnit jejich účelné využití pro současnou
společnost.

Co děláme
Od našeho založení jsme podpořili kolem třiceti projektů po
celé zemi, ve spolupráci s místními partnery. Nové projekty
jsou ve stadiu úvah. Zorganizovali jsme 15 pracovních skupin
britských a českých dobrovolníků, které pracovaly
v památkových areálech České republiky a další tři akce jsou
plánované na rok 2017. Jenom na zámku Červený Dvůr jsme
přispěli 500 pracovních dnů dobročinné práce.
Od roku 2008 jsme vyvinuli program vzdělávání a propagace
českého kulturního dědictví a zorganizovali 50 akcí v Londýně,
včetně prezentací, přednášek, návštěv, ochutnávek vína a výstav.
Naše akce jsou uváděny odborníky na témata sahající od
předních českých osobností až po moderní urbanismus a konají
se ve spolupráci s českým a slovenským velvyslanectvím ve Velké
Británii. Podporujeme výměnu odborných znalostí z oblasti
památkové ochrany mezi Velkou Británií a Českou republikou.
Organizujeme prohlídky s odborným průvodcem po českých
památkových areálech.
Publikujeme pravidelný bulletin, který se do hloubky zabývá
otázkami kulturního dědictví a na našich webových a
Facebookových stránkách naleznete aktuální informace. Také
spolupracujeme s dalšími organizacemi s cílem podporovat
zachování a propagaci českého kulturního dědictví. V roce 2013
jsme přispěli k zahájení činnosti Českého národního trustu.
Můžeme poskytnout malé granty na různé projekty a vítáme
žádosti od majitelů historických budov, zahrad a parků v České
republice. Tyto mohou být v soukromém vlastnictví, ve
vlastnictví státu, komunitních skupin, církví nebo obcí.

Česká republika se nachází v srdci Evropy a skládajíc
se z historických regionů Čech, Moravy a Slezska,
disponuje kulturním dědictvím mezinárodního
významu, s dvanácti památkami evidovanými na
seznamu chráněných památek UNESCO.
Tato malá země má největší koncentraci zámků a
paláců v Evropě, postavených českými renesančními
magnáty a bohatými šlechtici habsburské říše. Hrady,
dotvářející typický rys české krajiny, odráží sílu a vliv,
který měly středověké Čechy.
Následovaly významné vědecké a kulturní úspěchy a v 19. století se
České země staly centrem industrializace.
Nezávislé a demokratické Československo navazovalo na tyto tradice a
stalo se magnetem pro modernistickou architekturu a umění a vedoucí
zemí v moderním urbanismu.
O všechna tato historická období a s nimi související
budovy, artefakta a zahrady – se zajímáme při naší činnosti
v obnově a zachování českého přírodního a kulturního
dědictví.
.
Fotografie ve směru hodinových ručiček: Katedrála sv. Barbory v Kutné Hoře (ve spolupráci s Czech Tourism), fotograf Libor Sváček; Vila Tugendhat, Brno,
fotograf S. Conlin; Masarykovo nádraží, Praha (pocházející z roku 1845), autorská práva: Sokoljan

Naše historie
Tato charitativní organizace byla založena Barbarou Peacock,
historičkou architektury a Ianem Kennawayem, dřívějším ředitelem
regionů NárodníhoTrustu (National Trust). Oba si byli delší dobu
vědomi udivující rozmanitosti, kvality a množství historických
budov v České republice. Setkávali se také s mnoha kurátory a
vlastníky historických památek, kteří byli plni nadšení pro svůj
majetek a kteří byli odhodláni napravit škody napácháné v minulosti.
Barbara Peacock a Ian Kennaway
Skupina britských občanů, kteří navštívili české země a měli zájem
přispět, se sešla v dubnu 2007 a rozhodla se založit charitativní
organizaci. Její vytvoření proběhlo 8. října 2007 na Českém
velvyslanectví v Londýně za účasti velvyslance.
Eva Jiřičná, mezinárodně uznávaná architektka a designerka, sídlicí v
Londýně a Praze, podpořila náš cíl zachovat architektonické a
umělecké bohatství své vlasti. Sama k tomu řekla:
“Byla jsem velmi dojata, když jsem zjistila, že skupina britských
občanů bez jakýchkoliv přímých vztahů k mé vlasti, kromě obdivu k její
kráse a historickým pokladům, chce podat pomocnou ruku a podílet se
na tom, aby si i budoucí generace mohly tuto krásu užívat a poučit se z
naší bohaté historie.”

Naše patronka Eva Jiřičná
fotografie ©Matěj Slavík

Naše správa a organizace
Správní rada
Peter Jamieson MA RIBA - předseda a
koordinátor projektů
Peter je architekt a bývalý zakládající partner ve
firmě MacCormac Jamieson Prichard. Studoval
v Cambridge a na Univerzitě v Londýně a
pracoval v soukromé praxi více než čtyřicet let.
Po odchodu do důchodu pomáhal v RIBA
(Královský institut britských architektů)
v oddělení sbírky výkresů, ve Spolku pro
ochranu historických budov a také je členem
poradního výboru pro diecézi Southwark.
Kontakt: grants@czechfriends.net
Ian Kennaway - místopředseda a
mezinárodní koordinátor
Ian byl spoluzakladatelem a prvním předsedou
Přátel. Je bývalým ředitelem regionů britského
Národního Trustu. S českým kulturním
dědictvím se zabývá od roku 1990, kdy navázal
spolupráci s NPÚ (Národní památkový ústav).
Kontakt: ian@kennaway.net
Peter Kysel BA (Hons), CFA, ASIP pokladník
Peter je investiční bankéř a poradce a věnuje se
od roku 1986 dobrovolným aktivitám. Dříve byl
ředitelem a předsedou britsko- české a slovenské
asociace, InterChange Trust, The
Hamden Trust a WAP Performing Arts College.
Předseda dozorčí rady Českého národního
trustu.
Kontakt: info@czechfriends.net
Barbara Peacock - Heritage Ambassador
Barbara je historička architektury a lektorka pro
organizace jako např. Art Fund, National Trust
a Art Society. Má rozsáhlou znalost České
republiky, která začala její první návštěvou
v roce 1991. Za svou činnost získala v roce 2015
od agentury Czech Tourism cenu za celoživotní
dílo (Lifetime Achievement Award)
Kontakt: wesfasc@talk21.com
James Robertson MA, ACIS - Tajemník
James pracoval mnoho let v malých firmách v
odvětví nemovitostí, logistiky a vína. Poprvé
navštívil Československo v roce 1974, kdy na
vlastní oči viděl stav poškození památek,
způsobené lety zanedbávání a nedostatku
finančních prostředků na údržbu. Jeho
zvláštním zájem je česká hudební tradice.
Kontakt: info@czechfriends.net

Charles Thomson MA (Cantab) DipEcon,
MSc – Spolupráce s dobrovolnickými
organizacemi
Charles pracoval ve Foreign & Commonwealth
Office až do důchodu v roce 2002. Organizoval
programy pro představitele kandidátských zemí
na vstup do EU. V roce 2005 získal titul MSc v
památkové péči na Oxford Brookes Universitě a
v současnosti píše průvodce a články.
Kontakt: info@czechfriends.net

Výkonný výbor
Jana Sommerlad MA, Tiskový a PR
Consultant - Editor
Jana má za sebou dlouhou kariéru v britském
vydavatelském průmyslu. Také působila jako
překladatelka, tlumočnice a učitelka a nyní je
editorkou Věstníku přátel českého kulturního
dědictví.
Kontakt:janasommerlad@hotmail.com
Milena Currall BA (Hons),
koordinátorka členství a akcí
Milena přeložila různé články o architektuře a
další propagační materiály, jejímž cílem je
přilákat návštěvníky na historická místa v České
republice. Byla rovněž zapojena do
spolupořádání akcí pro RBK & C National
Trust group.
Kontakt: milenacurrall301@btinternet.com

Patroni
Eva Jiřičná CBE RA
Architektka a interiérová designérka,
zakladatelka firmy Eva Jiřičná Architects, se
sídlem v Londýně, mezinárodně působící s
přidruženými kancelářemi v Praze. Vyrůstala
pod vlivem československých modernistických
tradic v architektuře ze 30. let. Bylo jí uděleno
mnoho čestných hodností ve Velké Británii,
České republice, Mexiku a na Slovensku. Eva je
také spolupracovnicí několika profesionálních
organizací ve Velké Británii a USA a v
neposlední řadě byla také zvolena do Královské
akademie.
Greg Hands, MP Chelsea a Fulham
Od roku 1984 se intenzivně zajímá o dění ve
střední a východní Evropě, dříve bankéř, zvolen
poslancem v roce 2010. Pracoval jako hlavní
tajemník ministerstva financí do roku 2016, nyní
je státním ministrem mezinárodního obchodu,
druhý po tajemníkovi státu, Liamu Foxovi.

Konzultanti a poradci
Mgr Jiřina Haningerová, Poradce a
koordinátorka dobrovolnických akcí,
působící v Praze
Jiřina promovala na Pedagogické fakultě
Karlovy University. Původně učitelka, pracovala
od roku 2000 v České národní technické
knihovně v Praze, se zodpovědností za
mezinárodní služby.
Kontakt: j.haningerova@seznam.cz
Irena Murray-Žantovská, specialistka na
architekturu 20. století
Irena je bývalá knihovnice v Banister Fletcher v
Královském institutu britských architektů.

Naše vztahy s dalšími
dobrovolnickými organizacemi

Jsme zakládající organizací
Czech National Trust
Mlýnská brána
Sněmovní náměstí 2/4, 767 01 Kroměříž
Česká republika.
CNT byl založen dne 10. 10. 2013 s cílem
poskytovat obecně prospěšné služby na
záchranu kulturního a přírodního dědictví v
České republice.

Lorna Kerr MSc, účetní
Původně hlavní účetní v dobročinném sectoru a
místní správě.
Stephen Conlin MA, design a média
Poskytuje poradenství v oblasti designu a
uspořádání našeho věstníku, internetových
stránek, on-line komunikace a publikování
našich materiálů.
Kontakt: info@pictu.co.uk

Vaše zapojení a pomoc v
zachování českého kulturního
dědictví

Jsme přidruženým členem
International National Trusts Organisation
20 Grosvenor Gardens, London SW1 0DH
United Kingdom
INTO byla založena v roce 2007 jako síť
národních fondů na podporu kulturních
památek a podobných nevládních organizací z
50 zemí, zaměřených na společný cíl - uchování
kulturního dědictví pro další generace.

Přidejte se k nám jako člen, dárce pro naše
projekty anebo jako dobrovolník v našich
pracovních skupinách. Rádi s vámi navážeme
spojení pomocí info@czechfriends.net
Našimi kontaktními pracovníky jsou Milena
Currall pro registraci nových členů, Peter Kysel
pro sponzorství a Peter Jamieson pro účast v
pracovních skupinách.
Formuláře a ostatní podrobnosti naleznete na
našich webových stránkách
www.czechfriends.net

Naše dotace projektů
Řekněte nám o kulturní, historické a naučné
důležitosti vašeho vlastnictví a rozsahu možností
přístupu veřejnosti. Naznačte jaké finanční
prostředky potřebujete a jak byste si přáli využít
pomoci nebo peněz. Dotace je udělována na
základě jistých podmínek, které na požádání
pošleme.
Kontakt: info@czechfriends.net

Jsme členem
Europa Nostra
Lange Voorhout 35, 2514 EC Den Haag
Netherlands
Tato organizace, založená v roce 1963,
representuje 250 členských organizací s
kombinovaným členstvím 5 milionů lidí, 150
přidružených organizací a 1500 jedinců,
oddaných uchování kulturního a přírodního
dědictví Evropy.

Jsme členem British Chamber of
Commerce v České republice, která byla
založena v roce 1997 s cílem podporovat
obchodní zájmy mezi ČR a UK a která také
podporuje charitativní akce a dobrovolnické
projekty.

Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty

Bažantnice, Zámek Červený Dvůr - 2008
Tato novogotická budova představuje
důležitý prvek v parku psychiatrické
léčebny, která je umístěna na zámku.
Poskytli jsme dotaci na záchranu střechy a
interiéru.

Zámek Český Krumlov,
Rokokový zahradní altánek - 2009
Tento altánek z 18. století je prvkem okrasné
zahrady, která je součástí světového dědictví
UNESCO. Naše dotace umožnila Národnímu
památkovému úřadu získat další finanční
prostředky.

Opatský kostel ve Žďáru nad Sázavou,
Zpovědnice - 2009
Opatský kostel, rekonstruovaný Santini-Aichlem v 18.
století, je v Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. V roce 2005 byl státem navrácen místní
farnosti a nyní je živým ohniskem komunity. Naše
dotace podpořila konzervaci čtyř zpovědnic.

Zámek Uherčice
Barokní alegorická socha „Zimy“
– 2009
Zámek, který je v péči Národního
památkového ústavu, byl
v havarijním stavu v 1996. Naše
výchozí dotace přispěla k
dlouhodobému programu obnovy a
k povzbuzení aktivity návštěvníků a
komunity.
Zámek Uherčice,
portrét Thomase
Collalta - 2010
Portrét z 18. století je
jedním z mnoha obrazů
uchovávaných na
zámku. Naším úmysem
bylo, aby naše dotace
povzbudila renovaci
dalších obrazů v tamní
sbírce.

Opatský kostel ve Žďáru nad Sázavou,
hlavní oltář - 2010
Práce na restauraci tohoto oltáře navázaly na
předchozí renovaci zpovědnice, kterou jsme
podpořili. Naše dotace na konzervační práce
je součástí naší průběžné podpory
kongregace.

Zámek Děčín,
portrét princezny Marie Habsburské
– 2011
Zámek je majetkem obce a je otevřen
návštěvníkům. Udělením dotace na
renovaci tohoto obrazu jsme chtěli
povzbudit práci na dalíšch malbách
ve sbírce.

Mauricovna - příbytek strážného,
Zámek Červený Dvůr - 2011
Tato stavba je důležitým prvkem zámeckého
parku. Byla to ruina, ale s pomocí britských
dobrovolníků je během poslednich šesti let
obnovována a stane se rodinnou terapeutickou
jednotkou v rámci nemocnice, která se nachází
v areálu zámku.

Zámek Lysice - socha Apolla - 2011
Otevřen návšvěvníkům, tento zámek je
v péči Národního památkového ústavu.
Socha stojí ve skupině u vchodu do zámku.
Naše dotace byla rovněž zaměřena na
podporu konzervace dalších soch.

Zámek Nové Město nad Metují –
renovace zámecké zahrady - 2011
Rodinná rezidence je otevřena
návštěvníkům. Zahrada byla založena v roce
1911 známým designérem Dušanem
Jurkovičem.

Zámek Červený Dvůr - 2013
Dobrovolníci pomohli obnovit prvky
zámeckého parku pro potěšení
nemocničních pacientů a místní komunity.

Zámek Mnichovo Hradiště,
kachlová kamna - 2012
Zámek, v péči Národního památkového
ústavu otevřen návštěvníkům, byl dějištěm
setkání Svaté Aliance evropských panovníků
v roce 1833. Naše dotace přispěla
k restaurování a znovuotevření muzea,
věnovanému této události.

Zámek Uherčice
– strop hodovní síně 2012 až 2014
Interiér hrozil zřícením.
Náš podstatný grant
přispěl k jeho zpevnění.
Národní památkový ústav
následovně zažádal o EU
grant na další rozsáhlé
konzervační práce
v zámku.

Kostel Sv. Mikuláše,
Petrovice,
vitráž - 2014
Kostel, postavený v roce 1793,
byl beze střechy a v havarijním
stavu když přešel do péče
místní komunity v roce 2004.
Naše dotace přispěla k opravě
vitráží na památku císaře
Františka Josefa a rovněž
podpořila budoucí zapojení
místní komunity. Střecha byla
nahrazena v roce 2015.

Zámek Valtice, barokní socha Apolla - 2013
V péči Národního památkového ústavu, zámek a park
jsou na seznamu památek světového kulturního dědictví
UNESCO. Naše dotace je rovněž zamyšlená na podporu
konzervačních prací na dalších figurách v sousoší.

Mauricovna, Zámek
Červený Dvůr,
nová střecha - 2013
Po opravných pracích
našich dobrovolníků,
poskytli jsme značný grant
na novou střechu.

Opatský kostel Kladruby,
restaurace oltáře - 2014
V péči Národního památkového ústavu,
kostel je otevřen návštěvníkům a pro
sekulární akce. Naše dotace umožnila
dokončení restaurace hlavního oltáře,
dílo známého architekta z 18. století,
Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Hrad Karlštejn,
restaurační práce na vstupní bráně - 2014
Brána má nesmírný historický význam, hrad byl
postaven císařem Karlem IV. Náš grant pokryl
náklady na konzervaci původní brány, která tvořila
ústřední kus na výstavě na Pražském hradě v roce
2015 a je jedním z nejcennějších českých artefaktů.

Zámek Čečovice, oprava stropu - 2014
Zpustlé barokní panské sídlo ve správě obce je
restaurováno místními dobrovolníky pro použití
komunitou. Poskytli jsme grant na rekonstrukci
střechy.

Opatský kostel ve Žďáru nad Sázavou,
chórové lavice - 2015
Konzervace chórových lavic je další etapou obnovy
tohoto důležitého svatostánku, kterou podporujeme
řadu let. Náš grant přispěl k jedné z konečných fází
restaurace kostela.

Zámek Uherčice,
oprava schodiště
Růžového sadu - 2014
Oprava schodiště s pomocí naší
dotace je součástí pokračujícího
programu renovace. Tím byl
znovu umožněn návštěvníkům
přístup do Růžového sadu.

Zámek Jaroměřice,
konzervace Čínského kabinetu - 2015
V péči Národního památkového ústavu,
čínský kabinet je unikátní v České republice.
Náš grant umožní zpřístupnění
návštěvníkům.
Zámek Červený Dvůr ,
Výměna podlahy v podkroví v
Mauricovně - 2015
V rámci dalšího restaurování domku je
nyní rekonstruována podlaha podkroví.
Nabídli jsme grant na tyto práce, který je
velkoryse podporován sponzorem.
Kostel Sv. Jana Husa,
Smíchov, Praha,
úprava a konzervace 2016
Příklad Modernismu
z 30.let, naše dotace
umožní využití pro
výstavy a další aktivity
komunity. Doufáme, že
s prací pomohou
dobrovolníci.

Kapitulní dům, Vyšehrad,
Praha,
výměna oken – 2016
Dům je situován ve
Vyšehradském komplexu a je
nyní využíván jako
dvojjazyčná školka. Fresky
z 18. století jsou ohroženy
vodou vnikající poškozenými
okny. Náš grant přispěje
k jejich opravě. Dobrovolníci
rovněž pracují na zahradě.

Kostel Sv, Jakuba,
Bedřichův Světec,
oprava zdi – 2016
Postaven v krajině silně
ovlivněné důlní činností a
průmyslem, středověký
kostel je částečně opravován
dobrovolníky pro potřeby
komunity. Naše dotace
pomohla opravit nestabilní
zeď.

Muzeum Národní
historie, Skanzen,
Chanovice,
oprava stodoly –
2016
Skanzen má rostoucí
sbírku neobvyklých a
ohrožených
zemědělských budov
a má naučný
program pro
návštěvníky vysoké
úrovně. Náš grant
pomohl s opravou
konstrukce stodoly.

Dobrovolné pracovní skupiny
Pokračujeme v rozvoji rozsáhlého
programu dobrovolnickych pracovních
skupin, včetně dříve zmíněné skupiny
na zámku Červený Dvůr. Na zámku
Krásný Dvůr obnovujeme prvky ve
světoznámém parku, stejně jako ve
Žďáru nad Sázavou, kde pracujeme na
dolní části hřbitova, který je částí areálu
chráněných světových památek
UNESCO.

Projekty, jejichž realizaci v současné době zvažujeme
Současně je zvažováno více projektů, níže jsou uvedeny pouze příklady.
Zámek Třeboň,
přestavba
historických
interiérů na galerii
uměni

Zámek Litomyšl, restaurace divadla

Navrácení nedávné
přestavby historických
interiérů do původní
podoby a
znovupoužití jako
umělecké galerie.

Oprava historické scény jako součást
začátečního programu vedoucímu
k otevření divadla pro představení.

Zámek Uherčice
Chtěli bychom
přispět k restauraci
nádherné štukatury
v „Andělské
chodbě“ (illustrace
vlevo) a Obelisku
(illustrace vpravo),
důležitý prvek
parku.
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