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1.

Poslání a činnost organizace

Občanské sdruţení Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta bylo zaloţeno v roce 2006
s cílem pomáhat při řešení problémů spojených se zachováním kulturního a přírodního
bohatství České republiky.
V názvu nese jméno významného českého architekta Kamila Hilberta, ţijícího na přelomu
19. a 20. století, který se zásadním způsobem podílel na rekonstrukcích významných
církevních staveb – nejvíce je jeho jméno spjato s dokončením dostavby chrámu sv. Víta na
Praţském hradě. Byl jedním z prvních architektů-památkářů, disponoval obdivuhodnou
znalostí historických slohů a citem pro stavební památky a jejich rekonstrukce. V jeho
pozůstalosti jsou zachovány dokonalé dokumentace staveb, které zkoumal a na jejichţ
rekonstrukci se podílel.
Rádi bychom přispěli k naplňování jeho odkazu právě dokumentací a prezentací památek,
případně pomocí při získávání prostředků na rekonstrukce.
Sdruţení si klade za cíl vyvíjet činnost směřující k řešení problematiky kulturního a
přírodního bohatství, zejména zapojování občanské společnosti do této problematiky,
zmapování kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a
ochránců přírody, získávání informací o zdrojích finančních prostředků, získávání finančních
zdrojů pomocí příspěvků a darů, pořádání seminářů, pracovních setkání a školení, rozvíjení
historického povědomí u dětí a mládeţe, spolupráce s médii, rozvíjení mezinárodní
spolupráce na poli kultury a historie, obnovy a ochrany památek.
V dnešní době je největším problémem zajistit na kulturní projekty dostatek finančních
prostředků. Proto se sdruţení snaţí získat tyto prostředky oslovováním nejrůznějších nadací,
získáváním grantů či kontaktováním různých „osvícených“ firem a jednotlivců, kteří finančně
přispívají na realizaci vybraného projektu.

2.

Historie občanského sdružení a přehled činnosti v roce 2006

V roce 2006 byla nejprve zahájena činnost sdruţení ke dni 28. června 2006, ihned po
skončení první valné hromady 27. července 2006 bylo vytvořeno logo občanského sdruţení a
zahájena práce na webových stránkách Hilbertina, především registrace domény a zpracování
prvních návrhů jejich grafické podoby.
V červenci a srpnu probíhala spolupráce na přípravě libreta putovní expozice o kostele sv.
Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, které tvořilo přílohu k ţádosti o grant na tuto akci.
V září a říjnu jsme pak připravili další výstavní projekt s názvem Obraz předrománské
architektury ve 21. století, který byl ve formě ţádosti o grant podán v listopadu 2006.
Na závěr roku v prosinci proběhla přednáška člena sdruţení Hilbertinum, J. Šindeláře,
v Husitském muzeu v Táboře, na níţ představil společnou práci s další členkou sdruţení, Mgr.
Maříkovou, na výzkumu staré královské hrobky v katedrále sv. Víta.
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Podrobnosti o akcích občanského sdružení Hilbertinum
KOSTEL SV. JURAJA V KOSTOĽANECH POD TRIBEČOM
V červenci a srpnu 2006 spolupracovalo občanské sdruţení Hilbertinum na ţádosti o grant
na realizaci putovní expozice o kostele sv. Juraja v Kostoľanech pod Tribečom, kterou
podával Slovenský památkový úřad v Bratislavě.
Cílem expozice je představit výsledky nejnovějších výzkumů kostela a jeho
nejbliţšího okolí, stavební i umělecké dějiny kostela a zahájit kampaň na zveřejnění jeho
významu. Malý kostelík ve své nejstarší části uchovává vzácné nástěnné malby z počátku
11. století. Malby jsou však trvale vystavovány kolísavému vnitřnímu prostředí a dochází
k jejich stírání, coţ můţe ve velmi krátké době znamenat jejich fyzický zánik. Významná
je i o dvě století mladší přístavba k nejstarší části, stavbu významně degraduje necitlivá
přístavba z poloviny 20. století.
Proto se občanské sdruţení Hilbertinum rozhodlo vyuţít zkušeností svých členů a
poskytnout SPU Bratislava spolupráci při zpracování libreta putovní expozice a projektu
na první etapu medializace, která by ve svém výsledku měla skončit získáním
dostatečných prostředků pro restaurování obou starších fází kostela sv. Juraja, revitalizaci
dostavby z 60. let 20. století a na záchranu fresek.
Tento grant nebyl udělen, přesto spolupráce bude pokračovat i v roce 2007 při
zpracování výsledků výzkumu a jejich zveřejnění na území Slovenska i Čech.
OBRAZ PŘEDROMÁNSKÉ ARCHITEKTURY V 21. STOLETÍ
Snahou projektu Obraz předrománské architektury ve 21. století je přiblíţit co nejširší
veřejnosti problematiku studia naší nejstarší architektury co nejotevřeněji. Rádi bychom
aby se poznávání míst spjatých s našimi dějinami stalo součástí přirozeného celoţivotního
vzdělávání. Proto chceme zájemce přivést nejdříve přímo na lokalitu, oslovit je výstavou a
dát jim moţnost získat další informace na našich webových stránkách přes GPS databázi
bezprostředně na místě a pak je pozvat k návštěvě dalších webů, jiţ z pohodlí jejich
domovů, kde budou dostupné základní informace o všech lokalitách daného období, kde
se budou pravidelně dozvídat o nových výzkumech a některé z nich bude moţné sledovat
i on-line.
Archeologie v současné době disponuje metodami, které dokáţí v zaniklých
stavbách rozpoznat jejich půdorys a případné stavební změny. Na základně modelovacích
srovnávacích metod jsme následně schopni rekonstruovat jejich původní podobu a
samozřejmě účel. Díky výsledkům tohoto studia je moţné se získanými informace jít
mnohem dál. Pokud do celkového hodnocení zahrneme ještě výsledky přírodních metod,
jako je datování pomocí dendrochronologie, C14 či analýzy stavebních materiálů, jsme
schopni získat poměrně komplexní informaci o původu stavebního typu, stavebního
materiálů, funkce stavby aţ po délku jejího ţivota. A to jsou jiţ data relevantní například
pro sledování vývoje dané sídelní domény.
Rádi bychom představili tyto metody a přístupy v bádání a dali veřejnosti
nahlédnout do naší technologické kuchyně. V neposlední řadě bychom rádi vzbudili zájem
o problematiku u středoškolských studentů a představili jim historii, archeologii a dějiny
umění jako jednu z moţností ţivotního uplatnění.
Výběr míst pro prezentaci projektu je daný charakterem a tématikou expozice, která
představí nejnovější informace z výzkumu dochovaných i zaniklých objektů z raného
středověku na území Čech a Moravy. V České republice to jsou tato místa: Praha, Libice,
Budeč, Mikulčice a Kopčany (Slovenská republika), Brno.
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Ţádost o grant Nadace ČEZ byla podána dne 14. 11. 2006, rozhodnutí nadace bude
známo v lednu 2007.
PŘEDNÁŠKA
Dne 7. 12. 2006 se konala přednáška o průzkumu staré královské hrobky v Husitském
muzeu, Tábor. Přednášející Jiří Šindelář, autorka nálezu Mgr. Jana Maříková, oba členové
SKH.
Přednáška přiblíţila moderní výzkumné metody, které byly uţity pro průzkum
nepřístupných komor staré královské krypty, jakými je průzkum mikrokamerou,
mikrogravimetrie atd.

3.

Statutární orgán občanského sdružení Hilbertinum

Na první valné hromadě byli dle schválených stanov zvoleni členové výkonného výboru,
kterými jsou Mgr. Jana Maříková, Jiří Šindelář, Ing. arch. Sylva Novotná. Členové výkonné
rady se pak do konce roku setkali ještě dvakrát, aby zkonzultovali výsledky činnosti
občanského sdruţení a připravili plán práce na další období.

Setkání valné hromady a zasedání výkonné rady
Dne 27. 7. 2006 se konala první valná hromada.
Dne 16. 10. 2006 se konalo zasedání výkonné rady.
Dne 29. 11. 2006 se konalo zasedání výkonné rady.

4.

Hospodaření občanského sdružení Hilbertinum

Občanské sdruţení Hilbertinum si stanovilo za cíl získat prostředky na svou činnost z grantů a
ze soukromých zdrojů, do konce roku byl získán dar ve výši 1.000,-Kč, kterým bylo pokryto
vedení účtu občanského sdruţení, dále však nebyly získány ţádné prostředky, proto byla
činnost minimalizována. Výkonná rada získala příslib na dar pro rok 2007, výsledky
posouzení ţádosti o grant Nadace ČEZ je očekáván v lednu 2007.

Majetek občanského sdružení Hilbertinum
Majetkem Hilbertina ke dni 31. prosince 2006 bylo 403,33 Kč uloţených na bankovní účtu
v Raiffeisenbank, a. s., v Táboře.

Výnosy a náklady občanského sdružení Hilbertinum
dar Šindelářová M.
1.000,- Kč
úrok z účtu
0,33 Kč
poplatek za vedení bankovního účtu 597,- Kč
___________________________________________________________________________
Za občanské sdruţení Hilbertinum – Společnost Kamila Hilberta

V Praze, dne 7. ledna 2007

Ing. arch. Sylva Novotná, jednatelka
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