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Základní informace  

http://drevenekostely.tode.cz/in
dex.php 

 

Celkem 79 
kostelů. 

http://drevenekostely.tode.cz/index.php
http://drevenekostely.tode.cz/index.php


Základní informace  

Wikipedie 
Kategorie: Dřevěné kostely v Česku 

Články v kategorii „Dřevěné kostely v Česku“ 
Zobrazuje se 33 stránek z celkového počtu 33 stránek v této kategorii. 

A 
Kostel svaté Anny (Rožnov pod Radhoštěm) 

Kaple svatého Antonína Paduánského (Černá) 
Kostel svatého Antonína Paduánského (Prašivá) 

B 
Kostel svatého Bedřicha (Bílá) 

Kostel Božího Těla (Guty) 
C 

Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Hrčava) 
Č 

Kostel svatého Jana Křtitele (Český Jiřetín) 
E 

Evangelický kostel (Braník) 
Evangelický kostel (Rožnov pod Radhoštěm) 

Evangelický kostel (Velká Lhota) 
J 

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Klepáčov) 
Kostel svatého Jiří (Loučná Hora) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Anny_(Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_Padu%C3%A1nsk%C3%A9ho_(%C4%8Cern%C3%A1)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_Padu%C3%A1nsk%C3%A9ho_(Pra%C5%A1iv%C3%A1)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Bed%C5%99icha_(B%C3%ADl%C3%A1)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Bo%C5%BE%C3%ADho_T%C4%9Bla_(Guty)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Cyrila_a_Metod%C4%9Bje_(Hr%C4%8Dava)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(%C4%8Cesk%C3%BD_Ji%C5%99et%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Bran%C3%ADk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Ro%C5%BEnov_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Velk%C3%A1_Lhota)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(Klep%C3%A1%C4%8Dov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_(Lou%C4%8Dn%C3%A1_Hora)


Základní informace  
K 

Kostel svaté Kateřiny (Ostrava) 
Kostel svatého Mikuláše (Veliny) 

L 
Kostel svatého Petra a Pavla (Liberk) 

M 
Kostel svatého Michaela (Maršíkov) 

Kostel svatého Michaela archanděla (Řepiště) 
Chrám svatého archanděla Michaela (Petřín) 

Kostel svatého Mikuláše (Hradec Králové) 
Kostel svatého Mikuláše (Nýdek) 
Chrám svatého Valentina (Most) 

N 
Kostel Nanebevstoupení Páně (Dolní Marklovice) 

O 
Kostel svatého Ondřeje (Hodslavice) 

P 
Kostel Panny Marie (Broumov) 

Kostel Panny Marie Sněžné (Velké Karlovice) 
Kostel svatého Petra a Pavla (Albrechtice u Českého Těšína) 

Kostel Povýšení svatého Kříže (Bystřice) 
Kostel svatého Prokopa a svaté Barbory 

R 
Rosenauerova kaplička 

V 
Kostel svatého Vojtěcha (Libeň) 
Kostel Všech svatých (Dobříkov) 
Kostel Všech svatých (Sedliště) 

Ž 
Kostel svatého Martina (Žárová) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Kate%C5%99iny_(Ostrava)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9_Kate%C5%99iny_(Ostrava)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Veliny)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Veliny)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Liberk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Liberk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_(Mar%C5%A1%C3%ADkov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_(Mar%C5%A1%C3%ADkov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(%C5%98epi%C5%A1t%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(%C5%98epi%C5%A1t%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9ho_archand%C4%9Bla_Michaela_(Pet%C5%99%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9ho_archand%C4%9Bla_Michaela_(Pet%C5%99%C3%ADn)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(N%C3%BDdek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(N%C3%BDdek)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9ho_Valentina_(Most)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_svat%C3%A9ho_Valentina_(Most)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_(Doln%C3%AD_Marklovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_(Doln%C3%AD_Marklovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ond%C5%99eje_(Hodslavice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Ond%C5%99eje_(Hodslavice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_(Broumov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_(Broumov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A9_(Velk%C3%A9_Karlovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%A9_(Velk%C3%A9_Karlovice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Albrechtice_u_%C4%8Cesk%C3%A9ho_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADna)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Albrechtice_u_%C4%8Cesk%C3%A9ho_T%C4%9B%C5%A1%C3%ADna)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Byst%C5%99ice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Pov%C3%BD%C5%A1en%C3%AD_svat%C3%A9ho_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe_(Byst%C5%99ice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Prokopa_a_svat%C3%A9_Barbory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Prokopa_a_svat%C3%A9_Barbory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosenauerova_kapli%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rosenauerova_kapli%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_(Libe%C5%88)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_(Libe%C5%88)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Dob%C5%99%C3%ADkov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Dob%C5%99%C3%ADkov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Sedli%C5%A1t%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Sedli%C5%A1t%C4%9B)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina_(%C5%BD%C3%A1rov%C3%A1)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina_(%C5%BD%C3%A1rov%C3%A1)


Základní informace  

https://www.mistopisy.cz/pruvodce/kategorie-zajmu/15/drevene-kostely-a-kaple-cr/ 

Celkem 86 dřevěných kostelů v ČR. 



Základní informace  

Karel Kuča - Dřevěné a polodřevěné kostely a zvonice České 
 

Celkem 330 dřevěných a polodřevěných kostelů a zvonic v ČR. 

https://www.kosmas.cz/knihy/206211/drevene-a-polodrevene-kostely-a-zvonice-ceske/ 



Plán: Program Programu ochrany 

dřevěných památkových staveb - 
postup 

1) Zpracování ideového záměru vč. návrhu rozpočtu (3/2018) 

2) Připomínkové řízení v rámci účastníků pracovní skupiny (3/2018) 

3) Předložení ideového záměru náměstkovi pro kulturní dědictví MK ČR 
(4/2018) 

4) Materiál pro poradu vedení MK ČR (v případě schválení – 6/2018) 

5) Zpracování žádosti do Bilaterálního fondu FM EHP Norska  (9/2018) 

6) Konzultace s norskými partnery Programu (10 - 12/2018) 

7) Zpracování projektové žádosti (11/2018 – 2/2019) 

8) Realizace Programu (7/2019 – 7/2021) 

 



Plán: Program Programu ochrany dřevěných 

památkových staveb - Ideový záměr 

 

Analýza stávajícího stavu 

1) Vytipování nejvýznamnějších objektů 

2) Stanovení metodiky průzkumu 

3) Zpracování základní analýzy zabezpečení vytipovaných (5?) typických 
objektů  

4) Seminář s vlastníky a správci objektů - spolufinacování 

5) Stanovení minimálního a optimálního standardu zabezpečení typických 
objektu vč. rozpočtu 

 

 



Plán: Program Programu ochrany 

dřevěných památkových staveb - 

Ideový záměr 

 
Stanovení minimálního a optimálního standardu zabezpečení  

1) Elektrická požární signalizace a PZTS? 

2) Způsob přenosu informací a zásahu 

3) Stabilní hasicí zařízení – použít stávající zařízení nebo se pokusit 
vyvinout zařízení vhodné k využití v prostředí historických interiérů 
(možná spolupráce s norskou stranou v rámci VaV)?  

4) Seminář s vlastníky a správci objektů - spolufinancování 

5) Stanovení minimálního a optimálního standardu zabezpečení typických 
objektu vč. rozpočtu 

 

 



Plán: Program Programu ochrany 

dřevěných památkových staveb - 

Ideový záměr 

 
Stanovení minimálního a optimálního standardu zabezpečení  

1) Elektrická požární signalizace a PZTS? 

2) Způsob přenosu informací a zásahu 

3) Stabilní hasicí zařízení – použít stávající zařízení nebo se pokusit 
vyvinout zařízení vhodné k využití v prostředí historických interiérů 
(možná spolupráce s norskou stranou v rámci VaV)?  

4) Seminář s vlastníky a správci objektů - spolufinancování 

5) Stanovení minimálního a optimálního standardu zabezpečení typických 
objektu vč. rozpočtu 

 

 



Realita: Individuální projekty 

 

1) Preference individuálních projektů u donorů 

2) Jednodušší administrativa pro MK ČR 

3) Způsob zapojení AMG, HZS, NPÚ, TMB???  

 



Požární ochrana kulturního dědictví v Norsku – příklad 

řešení 

 

 

• Nižší systém centralizace hasičské služby (komuny) 
• Zákon o kulturním dědictví z r. 1978 – odpovědnost 
vlastníka, resp. správce objektu 
Orgány: 
• Riksantikvaren – úřad pod MŽP (Klima- og 
miljødepartementet) – metodická pomoc 
•Muzea (většinou Nadace) – Ministerstvo kultury 
(Kulturdepartement) 
•Kostely a církevní památky s vyjímkou sloupových 
kostelů – Asociace církevních  zaměstnavatelů (Kirkelig 
arbeitsgiver og intereseorganisasjon) 
 



Požární ochrana kulturního dědictví v Norsku  

trocha informací 

 

 

Riksantikvaren 
• Seksjon for konservering (odbor pro ochranu a konzervování – 
restaurování památek) 
Kirkelig arbeitsgiver og intereseorganisasjon 
Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning (odbor pro 
církevní stavby a kulturní dědictví) 
 



Projekt požární ochrany sloupových kostelů 

 

Současný počet 29 v Norsku, 1 v Polsku 

 

Původní počet: cca 1 500 

Časové zařazení: od 11. do 15. století 

Zařazení do kontextu světového kulturního dědictví: 

Patrně nejstarší dochované dřevěné stavby na světě 

Na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO: Borgund, 

Urnes 

Ochrana ze zákona: klasifikovány ve stejné kategorii jako u nás  

národní kulturní památky (všechny předrefomační stavby  

v Norsku) 



Projekt požární ochrany sloupových kostelů 

 

 

 

Cíl projektu: Zvýšení bezpečnosti nevzácnějších sakrálních staveb 

Začátek: 1987 

Odpovědná organizace: Riksantikvar 

Deadline projektu první realizace: 1999 

Obnova instalovaných zařízení SHZ: od r. 2011 a dále 

    



Projekt požární ochrany sloupových kostelů 

 

 

 

 

Akcelerace projektu: Žhářské útoky od roku 1992 

Počet: 47 kostelů 1992 - 2016 

 z toho Fantoft stavkirke 6.6.1992 totálně zničen 

 Průměrně také 20 hřibitovů ročně znesvěceno 

Pachatelé: Satanistické skupiny (Varg Vikernes) 

Financování projektu: Riksantikvar (státní rozpočet) 

Financování provozu: Komuny a státní rozpočet 

Další rozvoj systému: Ochrana ostatních historických budov 



Satanismus a Varg Vikernes 



Satanismus a Varg Vikernes 





Projekt požární ochrany sloupových kostelů 

 

 

 

Obsah projektu:  

1. Montáž zhášecích systémů 

2. Montáž monitorovacích subsystémů 

 - elektrická požární signalizace 

 - elektrická zabezpečovací signalizace 

 - uzavřený televizní okruh 

 - subsystém přenosu informací  

    



Základní druhy používaných systémů v norských stavkirker 

 

 

 

•Klasický sprinklerový systém 

•Vysokotlaký zhášecí systém mlhový 

•Nízkotlaký zhášecí systém mlhový 

•Mobilní zhášecí systém     



Princip 

konstrukce 

zhášecího 

systému 

norských 

stavkirker 



Centrální jednotka nízkotlakého vodního mlhového 
zhášecího systému 



Test vodního 

kanónu ve 

Folkemuseu v 

Oslo 

 



Část strojovny 

mlhového 

vodního 

vysokotlakého 

systému. Tři 

nádoby vpravo 

obsahují čistou 

vodu, nádoba 

uprostřed 

obsahuje dusík 

stlačený na 200 

barů, který 

dodává 

potřebnou 

energii k 

vytvoření vodní 

mlhy 



Hlavní potrubí a 

ventily k přívodu 

hasícího média 

ve strojovně 



Venkovní 

kamerový 

systém 



Rozvod hasicího 

media do 

jednotlivých 

sekcí ve 

strojovně 

 



Rozvod 

jednotlivých 

vnitřních a 

vnějších okruhů 

v podkroví 

kostela 

 



Typické umístění 

venkovních 

rozvodů 



Venkovní 

rozprašovač a 

tlačítkový hlásič 



Bleskočítač 



Strojovna 

systému 

 



Vybavení 

mobilní hasicí 

stanice 



Urnes – 

podzemní 

technická 

místnost 



Urnes – 

podzemní 

technická 

místnost 



Borgund – 

monitorovací 

středisko 



Borgund – 

podzemní nádrž 

na hasicí vodu 



Požární ochrana – město Røros  

 
 

 

Røros založen 1644, 333 hornictví.  
Požáry - 1678, 1679 (Sw), slévárna – v letech 1840, 
1888, 1939, 1947, 1948, 1953 a 1975.  
Na UNESCO "World Heritage List" od roku 1980.  
41 památkových objektů v centru.  
Projekt spolupráce mezi Riksantikvaren, Nadace 
Unseco a městem.  
Náklady 16 millionů NOK v letech 2001-2009. 



EPS a vodní mlhový systém 

 

 



Plán zásahu 

 Brann- og Redningstjenesten 
 

 

INNSATSPLAN 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Objektets navn: (Evt. kjentnavn på folkemunne!) Per Amundsagaarden 

Adresse: Bergmannsgata 30 

Gårdsnr. :  160 Bruksnr. :  41 Bruk/ virksomhet:  Utleie leilighet 

Brannbelastning  (Liten/ Normal/ Stor): Liten Antall etasjer:  2 etg+kryploft 

Tlf/ navn til eier/kontaktperson:  Fortidsminneforeninga 
 

 

Innsatspunkter Kommentarer 
(skriv kortfattet i stikkords form!) 

1.  Førsteinnsats: 

 

 

 
 

82 – mannskapsbil 

83 – bybrannbil 

87 - skjærslokker 

2.   Adkomst 

 

 

Bergmannsgata 

3.   Angrepsveier 

 

 

Dør fra Bergmanngata, eller inn i bakgården 

4.   Oppstilling av bil:  

 

Bergmannsgata 

5.   Oppstilling av lift:  

 

Bergmannsgata 

6.   Slokkevann:  

 

Kum utenfor nr.20 eller nr.30.                                         

Tankbil eller vann pumpes opp fra elva. 

7.   Slokkeanlegg:  

 

Vanntåke 

8.   Brannalarmanlegg: 

  

Direkte varsling til RBV, sløyfe. (Simens) 

Sitter ved inngang til wc i 1. etg. 

9. Røykventilasjonsanlegg:  

 

 

10. Brannfarlige-/ eksplosiv vare:  

 

 

11. Andre viktige forhold? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rom over portrom hører til nabo huset 

 

 

 

 

 

Dato: (Utfylt/revidert)  Utført av:  
 

Tegning av objektet finnes på baksiden av arket. 
 

 

Bergmannsgata 28 og 30 

 

 

Hovedbygg 

Hovedbygg nabo 

Uthus 

Tilkobling tåkerør 

Vannkum 

Sent. Brannalarm sentral 
 

Uthus nabo 

 G 

Eksplosiv vare 

Gass under trykk  

TEGNFORKLARING    

 B 
Brannfarlig vare  

Møte-/Evakueringsplass 

Seksjoneringsvegg 

 Overbygd portrom 

Angrepsvei 

 E 

Nøkkelsafe 
Nøkkel 

 Transformator 

Tåkerør 

 

 

Sent. 

 

 

31 l/m 

83 l/m 

34 l/m 

72 l/m 

Trapp loft 

  

   



IR camera na věži 

kostela 

 

 

Pokrývá celé 

historické jádro.  

Každé 2 min. vysílá 

signál přímo na HS. 



Systém vodní mlhy – suchý 

 

 



R.1.2 – ” specialní požární vozidlo ” 

 

 
3000 l vody, tlak  
100 bar  
 

Výkon150 l / min.  

Menší čerpadlo 37 l / 
min. Může být použito 
i pro hasicí pěnu. 



Borgund- 

postaven ve 14. 

století, pozdější 

úpravy v 17. a 

18. století 



Eidsborg - 

postaven kolem 

roku 1250 



Eidsborg - 

postaven kolem 

roku 1250 



Eidsborg - 

postaven kolem 

roku 1250 



Eidsborg - 

postaven kolem 

roku 1250 



Fantoft - 

postaven kolem 

roku 1150 



Flesberg - 

postaven 

koncem 12. 

století, dnešní 

podoba ze 

století19. 



Foavang - 

postaven kolem 

roku 1639 z 

materiálů z 

předchozího 

původního 

stavkirke 



Garmo – 1100 – 

1200. Nyní v 

muzeu v přírodě 

v Maihaugenu, 

Lillehammer 



Gol – kolem 

1200, nyní v 

Folkemuseu v 

Oslo 



Gol – kolem 

1200, nyní v 

Folkemuseu v 

Oslo 



Grip – kolem 

1470, na ostrově 

poblíž 

Kristiansundu 



Holtalen - 

postaven kolem 

roku 1100, nyní 

ve Sverresborgu 

u Trondheimu 



Hedal - postaven 

kolem roku 1327 

v údolí Valdres, 

Oppland 



Heddal - 

postaven kolem 

roku 1250, 

Notoden, 

Telemark 



Hegge - 

postaven kolem 

roku 1327, 

Valdres, 

Oppland 



Hopperstad - 

postaven kolem 

roku 1130 



Hoyjord, 

Vestfold – základ 

postaven kolem 

roku 1100 



Hoere, Valdres – 

základ postaven 

kolem roku 1180 



Kaupanger, 

Sogn – kolem 

roku 1180 



Kvernes, mezi 

Molde a 

Kristiansundem 

– kolem roku 

1200 



Lomen, Valdres, 

Oppland – konec 

12. století 



Nore, Numedal, 

Buskerud – 

kolem 1100, 

přestavěn 1404 



Reinli - postaven 

začátkem 13. 

století 



Ringebu - 

postaven kolem 

roku 1270 



Rollag - 

postaven ve 14. 

století, pozdější 

úpravy v 17. a 

18. století 



Roedven – 

kolem 1300 z 

materiálu 

dřívějšího 

kostela (1200) 



Roeldal – kolem 

1200, přestavěn 

1422 



Torpo  

postaven kolem 

roku 1200 



Torpo  

postaven kolem 

roku 1200 



Undredal - 

postaven kolem 

roku 1100, 

pozdější úpravy 

v 19. a 20. století 



Urnes, Sogn, 11. 

století 



Uvdal, Numedal, 

Buskerud, 11. 

století 



Vang, 11.stol., 

Valdres, nyní 

Karpacz, Polsko 



Vaga, kolem 

1150, Oppland 



Oeye - postaven 

ve 12. století 



Významné dřevěné 
sakrální stavby v České 

republice 



Bílá, Severní 

Morava – 1870 



Kozojedy, 1689 

 



Veliny, 1752 

 



Liberk, 1691-96 

 



Slavoňov, 1553 

 



Broumov,  

12. století 



Kočí, 1666 (mostek 1721) 



Klepáčov, 1783 



Lipná, 18. century 



Blansko, 17. století 



Velké Karlovice, 1754 



Gúty, 1642 



Sedliště, 1624 



Kunčice pod Ondřejníkem, 17. century 



Hodslavice, 1551 



Velké Losiny 





Maršíkov 









Tusen takk for oppmerksomhet. 
Děkuji za pozornost. 

www.eeagrants.cz 
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