
 

 
 

 

Zápis z jednání odborné komise veřejné sbírky pro záchranu významných hrobů 
 
 

Den konání: 3. října 2016 
Místo konání: Správa pražských hřbitovů p. o., ředitelství (dále SPH) 
 
Seznam přítomných:  Mgr. Karin Kahancová, odborná garantka ředitelství Národního 
                                       památkového ústavu 

PhDr. Pavel Muchka, vedoucí odd. knižní kultury, kurátor nakladatelských 
archivů a osobních fondů Knihovny Národního muzea 
Mgr. Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů p. o. 
MgA. Petr Béna, restaurátor kamene, pracovník Správy pražských hřbitovů 
p. o. 
Oldřiška Dvořáčková, odd. projektů Správy pražských hřbitovů p. o. 
  

 

 
 
Předmět jednání 
Jednání bylo svoláno za účelem výběru nejohroženějšího náhrobku, který bude jako první opraven 
z výnosu veřejné sbírky.  
 
Průběh jednání 
Na úvod paní Dvořáčková všechny seznámila s aktuálním stavem účtu veřejné sbírky, který činil 
ke dni 30. září 2016 65 424,63 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 a jsou si vědomi předpokládaných nákladů, které může oprava 
jednotlivých náhrobků vyžadovat. 
 
Přítomní se shodli na třech nejohroženějších náhrobcích:  
– náhrobek Josefa Wenziga (1807–1876), libretisty Smetanových oper a pedagoga 
Olšanský hřbitov III, 8, 10  
– náhrobek rodiny E. a M. Rutteho a V. Davida 
 Olšanský hřbitov V, 23, 110 
– náhrobek Jiřího Hausmanna (1898–1923), básníka prozaika a fejetonisty 
Olšanský hřbitov VII, 12, 34 
 
Jednotliví členové komise se následně vyjádřili takto:  
PhDr. Pavel Muchka: přiklonil se k opravě náhrobku Josefa Wenziga 
Mgr. Karin Kahancová: jako nejohroženější se jí jeví náhrobek Josefa Wenziga, vzhledem k výši 
prostředků, které jsou k dispozici a rozsahu poškození doporučuje opravu tohoto náhrobku  
Mgr. Martin Červený: vzhledem k finanční náročnosti a rozsahu poškození hrobky rodiny 
Rutteovy se rovněž přiklání k opravě náhrobku Josefa Wenziga jako prvního 
Oldřiška Dvořáčková: jako nejohroženější se jí jeví náhrobek Josefa Wenziga, hrobka rodiny 
Rutteovy sice vykazuje značné poškození, ale nedochází ke změně za poslední tři roky a současná 
výše prostředků na účtu nedovoluje zajistit kompletní rekonstrukci 
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MgA. Petr Béna: přiklání se vzhledem ke stavu náhrobků a změnám, které vykázaly za poslední tři 
roky, k opravě náhrobku Josefa Wenziga 
 
Bylo ujednáno 
Komise se jednoznačně shodla, že jako první náhrobek, který bude restaurován z výtěžku 
veřejné sbírky bude náhrobek Josefa Wenziga. Restaurátorský záměr a následné práce na 
náhrobku budou konzultovány s Mgr. Karin Kahancovou. 
SPH zajistí prostřednictvím MgA. Bény zabezpečení nakloněné stély náhrobku Jiřího Hausmanna 
proti případnému pádu a prověří možnost provizorního zakrytí hrobky rodiny Rutteovy.  
 
Termín:  
Náhrobek Josefa Wenziga bude restaurován z výtěžku veřejné sbírky v termínu podzim 2016 – 
jaro 2017, v závislosti na klimatických podmínkách. 
 
Přítomní členové komise se dále shodli, že další schůze komise bude svolána poté, co další výtěžek 
veřejné sbírky přesáhne 60 000 Kč.  
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Zapsala: O. Dvořáčková 
 


