
Zpráva za rok 2014 o činnosti spolku „Zachraňme teplickou poustevnu“

Průběh oprav poustevny v roce 2014:
Byla opravena část střechy poustevny zakončená valbou. Všechny stropní trámy a každý spoj v této části 

byl napaden dřevomorkou. Rozhodli jsme se poustevnu opravit co možná nejvěrněji a oslovili jsme tesaře 
pracujícího historickým způsobem pomocí původního nářadí. Práce vedl David Stejskal se spolupracovníky. 
Tento rok se kromě naší poustevny věnoval také opravě Bílé věže v Hradci Králové. Z kmenů, které nám 
věnovalo město, byly natesány stropnice a část krokví. Práce probíhaly před halou nebo v hale, kterou nám též 
poskytlo město. Poté byl krov částečně rozebrán a chybějící trámy pod stávající střechou byly doplněny 
provizorními. Byla též odbourána vrchní část kamenné zdi, hlavně kolem stropních trámů, obsahující 
dřevomorku. Vazby nového krovu byly potom sestavovány krov poustevny. Stropní trámy byly vyrobeny všechny
zcela nové, krokve byly některé natesány a některé nastaveny pomocí tesařských spojů zajištěné dřevěnými 
kolíky. Na podzim došlo k postupnému zbourání střechy a vystavění nového krovu. Cihlový komín byl ubourán, v
další etapě bude vyzděn z kamenů. Střecha pak byla zakryta plachtou a v nejbližším možném termínu pokryta 
dřevěným štípaným šindelem. Práce vedl zkušený šindelář Michal Pořický z Valašska. Šindel je tlakově 
impregnovaný, po zešednutí bude natřen fermeží, v ideálním případě až po pokrytí celé střechy.

Stav oprav poustevny po roce 2014:
Od roku 2012 je opraven havarijní stav sklepa a vyřešen odvod dešťové vody. Od roku 2014 je opraven 

krov a střecha jednoho křídla poustevny. Zednické práce včetně obnovení komínu budou provedeny další rok. 
Objekt je stále v havarijním stavu. Práce budou pokračovat střední částí, kde je již dřevomorky méně. Dále nás 
čeká rekonstrukce bortící se zdi vchodu do poustevny. Poslední sanační prací je oprava roubené stěny, která je z 
poloviny napadená dřevomorkou. 

Následovat bude obnova omítek a podlah.

Plán rekonstrukce roku 2015:
Pokud uspějeme v grantových programech, máme v plánu provést etapu III: opravit stropní trámy a krov s 

položením šindele ve středním křídle poustevny a dále opravit sanktusník (věžičku). V této části všechny 
stropnice ve vnějším zdivu a některé v roubené stěně jsou napadené dřevomorkou. Část stropních trámů bude 
zachováno a část natesáno nově tak, aby spoje byly ve vnitřní zdi poustevny. Většina krokví zůstane zachována, 
některé budou natesány. Sanktusník bude jeřábem snesen, na zemi opraven a před položením šindele opět 
nasazen. Střechu bychom zakryli opět štípanou tlakově impregnovanou šindelí. Komíny by měly být přezděny, 
stejně jako zdi pod krovy.

Činnost spolku v roce 2014:
 prohlídky poustevny pro veřejnost
 příspěvek o poustevně na sněmu Společnosti ochránců památek Východních Čech v Hradci Králové
 přednáška na semináři v Broumově o historických krovech pořádaném o.s. Omnium a NPÚ Josefov
 úspěšná přihláška do Havarijního programu MK, kam jsme se hlásili s etapou II opravy poustevny – 
rekonstrukcí střechy křídla poustevny s valbovou střechou
 brigádnické práce před i během tesařských prací

Plán činnosti spolku na rok 2015:
- pokračování v prohlídkách s omezením při stavebních pracích
- bádání v historii poustevny ve spolupráci s NPÚ
- pokračování v rekonstrukci poustevny - přihlášení do grantových programů KH kraje, MK ČR, případně dalších
- posoudit závažnost napadení stropnic v kostele (což jsme neudělali minulý rok)
- brigádnické práce - příprava před tesařskými pracemi, úklid

V sobotu 2. května se bude konat první letošní brigáda. Pokud byste chtěli pomoci s přestěhováním jedné cely, 
rozebíráním stropů a odvozem hlíny nebo úklidem vnitřku poustevny i dvora, můžete se přihlásit na 774366522 
nebo spolek  @poustevnateplice.cz.

Velice děkujeme městu za technickou podporu, věnování dřeva i za finanční příspěvek. Dále děkujeme všem,
kteří přispěli do veřejné sbírky a kteří nám přišli pomoci na brigádu. Více na www.poustevnateplice.cz.

http://www.poustevnateplice.cz/
mailto:spolek@poustevnateplice.cz


Účetnictví roku 2014:

Účetnictví etapy II – opravy části krovu 2014:

V Teplicích nad Metují, duben 2015  Mgr. Martin Mráz, předseda sdružení

účet sdružení příjmy výdaje

zůstatek účtu dne 31.12.2013 45872,71

dotace města 40000,00

dotace Ministerstvo kultury – krov 200000,00

dotace Ministerstvo kultury – šindel 160000,00

dar sdružení 34100,00

úroky 5,33

tesařské práce 263550,00

šindel + pokládka 195947,40

latě 8738,00

lignofix 10325,00

plachty 1250,00

etapa II – střecha JV křídla příjmy výdaje
dotace MK 360000,00
dotace města (tento a min.rok) 80000,00
dary 39746,00
tesařské práce 269221,00
latě + šindel + pokládka 204685,40
různý materiál 11575,00
celkem 479746,00 485481,40

účet veřejné sbírky příjmy výdaje
zůstatek účtu dne 31.12.2013 98,15
příspěvek dárce 1000,00
pokladnička 4646,00
úroky 0,06
tesařské práce 4800,00
doprava trámů 871,00
bankovní poplatky 27,00
celkem 5646,06 5698,00
zůstatek účtu dne 31.12.2014 46,21


