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Slovo úvodem 

 
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. (dále jen 
OSOP) bylo založeno v prosinci 2007. Sdružení má 20 členů různého věku 
a zaměření, které spojuje společný cíl, ochrana chaberských památek a snaha 
o připoutání pozornosti k historii naší obce. 
Již osmým rokem se nám společně daří pomáhat s opravami chaberských památek 
a organizovat kulturní a vzdělávací akce. Jde to opravdu krůček za krůčkem, ne vždy 
lehce, avšak práce za námi je již vidět. Nelze si nepovšimnout malebné zvoničky na 
Hrušovanském náměstí s výklenky nově osazenými obrazy andělů. Ve všech 
koutech Chaber rovněž přibývají tabule naučné stezky. 
Naše památky jsou pravidelně zviditelňovány při celostátních akcích: Dny 
evropského dědictví - EHD, Noci kostelů či Dny Země. Oblíbená jsou v Chabrech 
setkávání pamětníků s promítáním dobových fotografií a dokumentů. 
Největší kus práce za rok 2014 se podařil v naší nejstarší památce. Po tři roky 
probíhaly opravy krovu a podlahy na půdě kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Na podzim 
odborná firma ošetřila dřevěné části proti dřevokaznému hmyzu metodou tzv. 
termosanace – použitím horkého vzduchu. Tím byly práce na půdě dovršeny. V září 
přikročili památkáři po dlouhých přípravách a shánění grantů k zasypání 40 let 
odkrytého podzemí kostela. Základy tří starších svatostánků mají být tímto krokem 
uchráněny před dalším rozpadáním. Zasypání předcházelo přesné zaměření, ofocení 
a 3D skenování. Následně stavební firma opravila zdivo v předsíni a v západní části 
kostela. 
Před koncem roku byly dendrochronologem odebrány vzorky z krovu a z dřevěných 
částí interiéru kostela i zvonice. Výsledky výzkumu snad napomohou upřesnit dataci 
stavebních fází obou objektů. 
Rádi bychom připomněli, že veškeré naše aktivity probíhají v součinnosti s církví, 
památkáři a dalšími odborníky, tak jak náleží kulturní památce. 
 
Děkujeme všem občanům a návštěvníkům našich akcí za podporu či peněžité dary, 
kterých si opravdu moc vážíme. Velký dík patří také všem členům OSOP, kteří 
nezištně pomáhají s chodem celého sdružení. Závěrem bychom rádi poděkovali 
všem našim partnerům v čele s ÚMČ Praha – Dolní Chabry za letitou spolupráci. 
 
Budeme se na Vás těšit i v letošním roce 2015 na našich společných setkáních. 
 
Jana Snížková a Martina Mrňavá  
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Organizační změny: V lednu 2014 došlo s ohledem na změnu platné legislativy 
ke změně organizační formy – z původního „občanského sdružení“ se změnila na 
„zapsaný spolek“. Zůstal zachován název, přibyl pouze dovětek „z.s.“, což je 
úředně povolená zkratka označení „zapsaný spolek“. Došlo též ke změně sídla 
sdružení, z původní adresy „Spořická 960/1a“ na „Doksanská 23/13“, obojí Dolní 
Chabry. V souvislosti s tím došlo též ke změně stanov sdružení, resp. spolku. 
Veškeré změny byly projednány a schváleny řádně svolanou členskou schůzí, 
která se uskutečnila dne 27. ledna 2014. Úplný text nových stanov je k dispozici na 
webových stránkách sdružení www.osop-chabry.cz -> O nás -> Stanovy. 

Na této schůzi proběhly též volby nového představenstva na další funkční období. 
Předsedkyní spolku byla zvolena Jana Snížková, jednatelkou Martina Mrňavá. 
Hospodářkou Pavla Zimová, členy výboru Kateřina Šilhová Šafránková a Luděk 
Brož. Revizorem pak Jiřina Nováková. 
 
Pokračovala naše práce na úspěšném 
projektu „Kam až paměť 
sahá“ zahájeném v roce 2012, který se 
snaží zdokumentovat historii obce podle 
vzpomínek doposud žijících 
starousedlíků. Již v září 2013 jsme si 
výstavou v Knorově statku připomněli 
otevření první školní budovy v Chabrech, 
a proto naše pozornost byla tentokrát 
zaměřena k historii školy a školství 

v Chabrech. V lednu 2014 paní učitelka 
Mgr. Petra Svárovská společně se členy 
sdružení připravila výstavu „Škola základ 
života, aneb cesta do dějin chaberského 
školství“ k výročí školství v Dolních 
Chabrech. Slavnostní vernisáž se 
uskutečnila v KC CHD dne 14. ledna. Na 
„Dni otevřených dveří“ pořádaném v rámci 
oslav školou dne 17. ledna zaznamenalo 
úspěch promítání videopořadu 

sestaveného z historických školních fotografií, shromážděných a datovaných jak 
OSOP, tak i Petrou Svárovskou. 
 
V březnu členové OSOP vyrazili na výlet na Juditinu věž. Věž a základy pilířů 
Juditina mostu si prohlédlo 13 našich členů. V Juditině věži jsme měli jedinečnou 

http://www.osop-chabry.cz/
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příležitost si prohlédnout jak podzemí - 
přednáškový sál a knihkupectví, tak 
prostory sídla Společnosti za starou 
Prahu, až po půdní prostory s nádhernou 
vyhlídkou na Karlův most. Štěstí nám přálo 
a naproti věži přes Karlův most, v hotelu 
Residence, nám recepční povolila 
prohlídku sklepení hotelu. Zde jsou před 
zraky veřejnosti ukryty unikátní základy 
Juditina mostu, předchůdce dnešního 
mostu Karlova.  
 

„Vzpomínky na stará školní léta“ bylo 
téma setkání pamětníků, které proběhlo 
27. března v KC CHD. Akci navštívilo 40 
občanů, z toho 9 sousedů z Čimic. 
Promítaly se školní fotografie od roku 
1919 do roku 1952. Snažili jsme se 
identifikovat na fotografiích hlavně třídní 
učitele, díky návštěvníkům se podařilo na 
nejstarších fotografiích poznat i některé 
školáčky.  

Jelikož jsme nestačili probrat všechny shromážděné fotografie, připravili jsme další 
pokračování na 29. května, do KC CHD. „Vzpomínky na stará školní léta“ jsou 
téma velmi lákavé, každý rád zavzpomíná na své dětství. I přes deštivé počasí se 
do KC dostavilo přes 20 pamětníků. Někteří přišli o berlích, mezi nimi i bývalé paní 
učitelky, někteří i z odlehlých míst Dolních Chaber. Od příchozích přibyly další 
fotografie, které budou pečlivě uloženy a popsány. 
 
Dny otevřených dveří v chaberském 
kostele probíhaly každou první sobotu 
v měsíci, od dubna do listopadu. Památka 
byla otevřena pro širokou veřejnost vždy 
od 13 do 17 hodin, službu a odborný 
výklad zajišťovali přítomní členové OSOP. 
O tuto akci projevilo zájem i několik 
cestovních kanceláří, se svými klienty (CK 
Krčálová, Klub českých turistů Kolín, Ars 
Viva, Porta Praga). 
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Noc kostelů v Dolních Chabrech 
Ani bouřlivá smršť, která se 23. května 
prohnala v podvečer nad Chabrami, 
nenarušila zdárný průběh Noci kostelů. 
Po zahájení akce v 18 hodin vystoupila 
dětská Schola Free Voice, aby svými 
hlasy rozezněla prostory starobylého 
kostela. Dalším bodem programu byla 
přednáška - novou knihu o románských 
kostelích prezentoval její autor Tomáš 
Koutek, milovník architektury nejstarších sakrálních staveb v Čechách. Poté 
členové OSOP návštěvníkům přednášeli o historických pozoruhodnostech 
i problémech celé románské stavby. Noční kostel osvětlený svíčkami navštívilo 
přes 110 dospělých i dětských návštěvníků. Akce skončila ve 23 hodin. 
 
 
Tradiční Ekumenická bohoslužba za krajinu se opět konala v květnu a náš 
kostel posloužil jako výchozí bod k pouti a bohoslužbě pořádané na levém břehu 
Vltavy na zahradě Nad Sedleckými skalami. 
 
 
Zvonička na Hrušovanském náměstí opět v plné kráse 

V bývalých Horních Chabrech uprostřed náměstí 
stojí od roku 1902 zvonička zasvěcená Panně 
Marii. Pamětníci dodnes vzpomínají na obraz 
Panny Marie s děťátkem, obklopený dvěma dalšími 
s vyobrazením andělů, které bývaly pověšeny ve 
výklencích drobné stavby. Za minulého režimu 
zůstala zvonička dlouhá léta bez obrazů jen s 
prázdnými výklenky, dokonce měla být v 50. letech 
odstraněna. Na jaře roku 2013 se OSOP podařilo 
obraz Madony s děťátkem do velkého výklenku 
navrátit. Od května roku 2014 je zvonička již v celé 
své kráse, ústřední obraz po stranách doplnily 
výjevy strážného anděla a archanděla Michaela. 
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Naučná stezka v Chabrech byla 
v průběhu měsíce května 
doplněna o další čtyři tabule 
s hracími prvky pro děti, počet 
zastavení tak stoupl na osm. 
 
V závěru by se měla naučná 
stezka skládat z šestnácti 
zastavení, která ponesou 
společné logo a název 
Brána do pravěku Prahy.  

 
 

Česká televize (ČT2) 
odvysílala počátkem června 
další díl příběhů o zrodu 
svátků a zvyků našich 
předků, které slavíme 
dodnes. Letní slunovrat 
předznamenával našim 
předkům období sklizně. 
Křesťané v této době slavili 
narození Jana Křtitele. 

Kouzelná svatojánská noc se stala odrazem sloučení starší i novější tradice. 
V pořadu „Naše tradice – svatojánská noc“ si zahrál i náš kostel Stětí sv. Jana 
Křtitele. 
 
Koncert při svíčkách uspořádaný v srpnu 
ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele nabídl 
úvodem návštěvníkům prohlídku kostela 
a stručné připomenutí tohoto svátku. 
V provedení Terezy Balonové návštěvníci 
vyslechli písně Chaberské zvony 
a Salomé, ke kterým napsala texty Martina 
Mrňavá. Vyvrcholením večera bylo 
vystoupení nazvané Konec léta 
s Vocalicou, který zahrnoval repertoár od 
historické duchovní hudby až po písně lidové. 
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V sobotu 13. září se v rámci Dnů 
evropského dědictví – Návraty ke 
kořenům uskutečnila poslední prohlídka 
otevřeného podzemí kostela pro veřejnost 
před jeho zakonzervováním a zasypáním. 
Odbornými průvodci byli členové OSOP, 
kteří návštěvníkům nabídli i prohlídku 
nově zrestaurovaných historických zvonů 
ve zvonici.  
 

 
V Knorově statku mohli návštěvníci 
shlédnout tematickou výstavu o Keltech 
a ukázky archeologických nálezů 
z Dolních Chaber a okolí.  
 
Území Dolních Chaber bylo vyhledáváno 
a osidlováno již od počátků pravěku, jak 
potvrzují nálezy štípaných kamenných 
nástrojů z valounů buližníku a křemene. 
 

Pro děti byly připraveny výtvarné dílny - 
malujeme na keramiku. Keltská skupina 
„Boiové“ pro děti navíc připravila venkovní 
hry, soutěže a ukázku řemesel našich 
dávných předků. 
 
 

 
„Pravou keltskou pec“ postavili na ukázku 
v bývalé Malínského cihelně. Zde bylo 
mezi lety 1965 – 1972 odkryto několik 
keltských sídlištních objektů, včetně 
nálezů různých předmětů pocházejících 
z té doby.   
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Ve dnech 24. a 25. září se kostel stal hlavní 
„mediální hvězdou“ odborné mezinárodní konference 
na téma Nové nedestruktivní metody diagnostiky 
a sanace dřevěných konstrukcí.  
Na konferenci se svými teoretickými i praktickými 
přednáškami vystoupili jak účastnící z České 
republiky, tak ze Slovenska a Ruska. Součástí 
konference byla též výstava techniky používané 
k detekci dřevokazného hmyzu, měření vlhkosti 
objektů, rekonstrukci památek. Jako nepříliš vhodné 
bylo shodně označeno využití mikrovlnného ohřevu 
k likvidaci hmyzu, velmi problematická je i spolehlivá 
likvidace dřevokazných hub. 
 

Fotografie kostela doprovázely dokumenty vydané ke 
konferenci a sám kostel posloužil jako ukázkový 
objekt k provedení termosanace kostelních krovů. 
Podkladem pro uskutečnění sanace bylo zpracování 
prováděcího projektu včetně posouzení možných 
rizik, dále rozmístění výdechů topné aparatury 
v půdních prostorách a konečně plán osazení krovů 
kontrolními čidly – teploměry. Závěrem celé akce bylo 
zpracování „Technické zprávy“ o průběhu 
a výsledcích. Dalším krokem by mělo být urychlené 
ošetření krovů a kostelních lavic vhodným nátěrem 
proti dřevokaznému hmyzu. 

 
Dolní Chabry a Pražské povstání 1945 
byl název setkání pamětníků 
uskutečněného 16. října v KC CHD. 
Promítaly se fotografie a dokumenty z té 
doby, někteří účastníci setkání je doplnili 
vlastními vzpomínkami a novými 
informacemi. Kromě tohoto byli účastníci 
informováni o provedení termosanace 
kostelních krovů a seznámeni s důvody 
a provedením odborné konzervace a zasypání kostelního podzemí. 
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Pomoc památkám, žádosti o granty 

 
Na jaře a na podzim proběhl odečet dat z měřičů vlhkosti, které jsou v kostele a ve 
zvonici instalovány od října roku 2011 v rámci Mezinárodního projektu - Climate 
for Culture. Průběžně měřené hodnoty po zpracování na specializovaném 
pracovišti umožňují stanovení vlhkosti obou objektů. 
 

Koncem září proběhla v Ústavu 
makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. v Praze 
na Petřinách mezinárodní konference zaměřená 
na téma Nové nedestruktivní metody 
diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. 
Kromě přednášek byly součástí konference 
i praktické ukázky používaných zařízení 
a technologií, včetně provedení odborné 
horkovzdušné sanace krovové konstrukce 
chaberského kostela (zničení tesaříka většího v 
krovech). K hlavním přednostem termosanace 
patří mj. její rychlost, 100% účinnost, ekologická 
šetrnost, bezpečnost a nedestruktivnost. 
Účastníci konference měli možnost shlédnout 
jak vlastní termosanaci, tak i kostel se zvonicí 

a otevřeným podzemím, spojené s odborným výkladem památkářů. Celou 
termosanaci krovů chaberského kostela provedla firma Thermo Sanace s.r.o. 
bezplatně v rámci zmiňované konference, čímž ušetřila Arcibiskupství pražskému 
částku cca 250 – 300 tis. Kč. Za tento mimořádný počin jí náleží naše upřímné 
poděkování. 
 

Koncem září též proběhlo poslední 
zdokumentování otevřeného podzemí 
kostela s pomocí současné dokumentační 
techniky (mj. 3D skenování), 
zakonzervování a následné zasypání 
inertním materiálem. Vše probíhalo pod 
dozorem a řízením NPÚ.  
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Projekt byl financován z grantu 
poskytnutého pro tyto účely Magistrátem 
hl. m. Prahy. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Počátkem října odebral Ing. Tomáš 
Kyncl  vzorky z vybraných dřevěných 
částí k dendrochronologickému 
průzkumu. Důvodem byla snaha o určení 
stáří jak krovů ve zvonici a v kostele, tak 
i zbytků trámu v oblouku před apsidou, 
na kterém byla kdysi připevněna kalvárie. 
Tento trám byl vyříznut již dávno, nejspíš 
v době, kdy se měl instalovat vyšší oltář 
do kostela.  
Ing. Kyncl se do našeho kostela vrátil ještě jednou, tentokrát odebrat vzorky dřeva 
ze dveří do sakristie a z již zazděné závorové kapsy v  portálu jižní strany kostela. 
Rozbor dřevěných vzorků nám může napovědět, kdy vznikaly jednotlivé fáze 
stavby nynějšího kostela.  
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Akce pořádané nebo spolupořádané v roce 2014 

leden Spoluúčast na přípravě výstavy „Škola základ života, aneb cesta 
do dějin chaberského školství“ v CHD k výročí školství v Dolních 
Chabrech. Vernisáž výstavy se uskutečnila 14. ledna 

17. ledna Spoluúčast na akci „Den otevřených dveří“ - slavnostní setkání 
pamětníků, bývalých žáků i zaměstnanců školy. Promítání 
pásma sestaveného z historických školních fotografií 

27. ledna Výroční schůze OSOP 
15. března Výlet členů OSOP na Juditinu věž 

27. března Setkání pamětníků -Stará školní léta I., pořádané v CHD 
5. dubna Den otevřených dveří – návštěva CK Krčálová, Klub českých 

turistů – Kolín 
12. dubna Návštěva kostela – Ars Viva 

16. dubna Schůzka na Arcibiskupství pražském o plánech oprav kostela 

27. dubna Návštěva kostela – Porta Praga 
23. května Noc kostelů - celostátní akce 

24. května Ekumenická bohoslužba za krajinu (otevření kostela) 
25. května Osazení zvoničky obrazy andělů na Hrušovanském nám.  

29. května Setkání pamětníků - Stará školní léta II., pořádané v CHD 
květen Osazení dalších tabulí naučné stezky 

8. června Chaberský kostel v pořadu „Naše tradice - svatojánská noc“, 
vysílaném ČT2 

31. srpna Koncert pořádaný ke svátku Stětí sv. Jana Křtitele 

13. září EHD - Zpátky ke kořenům. Poslední prohlídka podzemí kostela, 
v Knorově statku výstava o archeologických nálezech 
v Chabrech 

13. září Odečet z měřičů vlhkosti – mezinárodní projekt „Climate for 
Culture“ 

24. – 25. září Thermosanace krovů kostela 

22. září – 
3. října 

Konzervace a zasypání podzemí kostela 

8. října Odebrání vzorků trámů kostela a zvonice pro 
dendrochronologický průzkum 

15. října Dendrochronologický průzkum krovů kostela, zednické opravy 
poškozených zdí a předsíně kostela 

16. října Setkání pamětníků – Pražské povstání, pořádané v CHD 
duben - 
listopad 

Dny otevřených dveří v kostele probíhaly každou první sobotu 
v měsíci od dubna do listopadu 
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Stručný přehled hospodaření sdružení v roce 2014 

 Položky Kč 

Zůstatky Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2013 111506,29 

  Zůstatek v pokladně ke konci roku 2013 3020,00 

 celkem 114526,29 

Příjmy Dotace od Úřadu MČ Dolní Chabry 30000,00 

  Členské příspěvky 850,00 

 Prodej propagačních materiálů, brožur na akcích 14393,00 

  Dobrovolné příspěvky návštěvníků na akcích sdružení 7129,00 

  Sponzorský dar manželů Šilhových na výzdobu 
zvoničky 

4284,00 

  Příjmy z prodeje brožur 500,00 

 Finanční dary sponzorů na opravu varhan v kostele 60810,00 

  Příjmy z grantů 0,00 

  Úroky z prostředků uložených na běžném účtu 115,88 

Příjmy celkem 118081,88 

    

Výdaje Nákup zboží k prodeji 500,00 

  Náklady na pořádání akcí 5495,00 

  Kancelářské potřeby a spotřební materiál celoročně 12717,30 

  Reprezentace – náklady na občerstvení návštěvníků 
akcí, dary 

2715,00 

  Kopírování, tisk a služby 7676,00 

 Náklady spojené se změnou statutu sdružení 2780,00 

  Udržovací poplatky za internetovou doménu sdružení 
a hosting webu, údržba programového vybavení webu 

2800,00 

 Náklady na vedení účetnictví 2000,00 

 Bankovní poplatky 1572,00 

  Daňové odvody 0,00 

Výdaje celkem 38255,30 

Zůstatek účetní celkem (příjmy celkem - výdaje celkem) 194352,87 

   

  Zůstatek na běžném účtu ke konci roku 2014 192415,87 

  Zůstatek v pokladně ke konci roku 2014 1937,00 

Zůstatek skutečný celkem 194352,87 
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Rámcový plán činnosti na rok 2015 

 
13. února - Výroční členská schůze OSOP 
(29.) března - výlet členů OSOP do Ďáblic 
prosinec - vánoční setkání členů OSOP 

 

Plánované opravy v kostele: 
Oprava varhan léto 2015 
Oprava ohradní zdi kostela 
Natření krovů kostela přípravkem proti dřevokaznému hmyzu 

 
Plán akcí OSOP pro veřejnost:  
- 18. března - pokračování projektu „Kam až paměť sahá“ - setkání pamětníků na 
téma „Dolní Chabry a Pražské povstání 1945“, pořádané v KC CHD; 

- duben – postavení čtyř tabulí Naučné stezky III; 
- 25. dubna – Den země (celostátní akce) na téma „Do nebe“ – výstava v Knorově 
statku „Pražské povstání 1945 v Dolních Chabrech“; 

- 29. května - připojit se k celostátní akci „Noc kostelů“; 
- květen - připojit se k akci „Ekumenická bohoslužba za krajinu“; 
- červen nebo srpen - koncert v kostele k svátku Stětí sv. Jana Křtitele; 
- 12. září - připravit program pro EHD (celostátní akce) na téma „Památky 
znovuzrozené“ – baroko na okraji Prahy; 

- „Dny otevřených dveří“ v kostele Stětí sv. Jana Křtitele budou probíhat od května do 
listopadu, vždy první sobotu v měsíci od 13 do 17 hodin. 

 
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli, podpořili nás, nebo 

alespoň sympatizují s naším snažením. 
Zvláště děkujeme členům sdružení za činnost, kterou obětavě vykonávají ve 
svém volném čase bez nároku na odměnu a bez které by sdružení nemohlo 

fungovat. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zpráva o činnosti v roce 2014 
Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. 
Doksanská 23/13, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry,  
IČ : 22694277 Bankovní spojení 220920052/0300 (ČSOB),  
www.osop-chabry.cz, mail: osop@osop-chabry.cz 
Připravili: Jana Snížková, Martina Mrňavá, Pavla Zimová, Stanislav Vyšín, Luděk Brož 
Obrazová dokumentace: Fotografie a další obrázky pocházejí z archivu OSOP. 

http://www.osop-chabry.cz/
mailto:osop@osop-chabry.cz
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