
 

 
 

 

Zápis z jednání odborné komise veřejné sbírky pro záchranu významných hrobů 
 
 

Den konání: 12. března 2018 
Místo konání: Správa pražských hřbitovů p. o., ředitelství (dále SPH) 
 
Seznam přítomných:  Mgr. Karin Kahancová, odborná garantka ředitelství Národního 
                                       památkového ústavu 

arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury a patron projektu 
Karel Kobliha, pověřený řízením SPH 
MgA. Petr Béna, restaurátor SPH 
Oldřiška Dvořáčková, vedoucí odd. kulturních projektů SPH 
  

 

 
 
Předmět jednání 
Jednání bylo svoláno za účelem výběru nejohroženějších náhrobků, které budou opraveny 
z výnosu veřejné sbírky.  
 
Průběh jednání 
Na úvod paní Dvořáčková seznámila přítomné s tím, že v loňském roce bylo z prostředků veřejné 
sbírky úspěšně dokončeno restaurování náhrobku Josefa Wenziga (1807–1876), libretisty 
Smetanových oper a pedagoga (Olšanský hřbitov III, 8, 10), a to za cenu 53 400 Kč bez DPH. 
Seznámila dále přítomné, že náhrobky E. Rutteho a M. Schustera byly minulém období 
restaurovány z prostředků SPH a v současnosti probíhají restaurátorské práce na náhrobku K. 
Sladkovského. Na všechny tři hroby se vztahuje veřejná sbírka, ale prostředky z ní na tyto opravy 
nebyly použity. 
 
Dále všechny seznámila s aktuálním stavem účtu veřejné sbírky, který činil ke dni 28. února 2018 
108 648 Kč a vyzvala přítomné, aby přednesli své návrhy na využití těchto prostředků.  
 
Přítomní deklarovali, že jsou seznámeni se stavem všech náhrobků, na které se k dnešnímu dni 
veřejná sbírka vztahuje.  
 
Přítomní se shodli na třech nejohroženějších náhrobcích:  
– náhrobek rodu von Bundshuch, Olšanský hřbitov III, 8, 37 
– náhrobek rodiny Graulichovy, Olšanský hřbitov VII, 15c, 38 
– náhrobek B. Částkové–Mejkalové Olšanský hřbitov VII, 8, 242 
 
Jednotliví členové komise se následně vyjádřili takto:  
Mgr. Karin Kahancová: jako nejohroženější se jí jeví náhrobky von Bundschuh, Graulichovi, 
Částková-Mejkalová 
 

Arch. Z. Lukeš: : jako nejohroženější se mu rovněž jeví náhrobky von Bundschuh, Graulichovi, 
Částková-Mejkalová. Pokud zbudou peníze, věnoval by pozornost ještě náhrobkům, kde nebude 
oprava tak náročná: rodina Köcherova Olšanský hřbitov V, 17, 213, Ludvík Veverka Olšanský 
hřbitov V, 18, 60 



 
poštovní adresa: Správa pražských hřbitovů, p. o., P. O. BOX 128, 130 00  PRAHA 3 

tel.: +420 272 011 125, fax: +420 272 733 839, e-mail: info@hrbitovy.cz, web: www.hrbitovy.cz 
bankovní spojení: PPF banka a. s., č. ú.: 2000790005/6000; ČSOB a. s., č. ú.: 685239/0300 

IČ: 452 458 01, DIČ: CZ45245801 

K. Kobliha: s oběma návrhy souhlasí, doporučil poptat restaurátory s žádostí o zhotovení cenové 
nabídky pro všech 5 náhrobků, doporučených Z. Lukešem a realizovat restaurování v uvedeném 
pořadí a v závislosti na cenové náročnosti. 
 
Oldřiška Dvořáčková: Souhlasí s návrhem K. Koblihy. 
 
MgA. Petr Béna: Souhlasí s navrženým postupem. 
 
Bylo ujednáno 
Na základě nejméně 3 předložených cenových nabídek vč. restaurátorských záměrů, které 
budou po odborné stránce posouzeny paní K. Kahancovou, budou vybráni zhotovitelé 
s nejlevnější cenou.  Následně budou náhrobky opravovány podle finanční náročnosti a stavu 
účtu veřejné sbírky ve shora uvedeném pořadí. 
 
Termín další schůze:  
Přítomní členové komise se dále shodli, že další schůze komise bude svolána poté, co budou 
dokončeny práce na restaurování výše uvedených náhrobků a další výtěžek sbírky přesáhne 
částku 50 000 Kč.   
 
 
Počet stran dokumentu: 2 
 
Zapsala: O. Dvořáčková 
 
 


