
OBNOVA DROBNÝCH 

HISTORICKÝCH PAMÁTEK 

NA TEPELSKU
Velký rozsah území

113 km2



ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Červené – válečné 

pomníky

Žluté – boží muka

Modré - sochy



RŮZNÉ TYPY OBNOVY

Nález

Prosté postavení a očištění

Restaurování – náročné finance



HOŠTĚC

v létě 2018 

došlok celkové 

obnově pomníku 

MgA. Tomášem 

Otoupalem

Pomník obětem 1. 

světové války od 

kamenického mistra 

Josefa Böhma 

z Heřmanova nechala 

zřídit v roce 1920 

osazena nová nápisová 

pamětní deska obětem 

2. světové války ze vsi 

Hoštěc



KLADRUBY

Pomník obětem 1. světové války nechala 

zřídit v roce 1920

V říjnu roku 2009 byl nakonec rozvalený 

pomník z iniciativy občanského sdružení 

Náš region znovu vztyčen na původním 

místě



POUTNOV – symbolický hřbitov

Původní nápisy v 90 

letech odcizené

Podle fotodokumentace 

vyrobené repliky nápisů



V roce 2013 přistoupilo město 

Teplá k celkové rekonstrukci 

rozvaleného objektu za přispění 

z fondů pro regionální rozvoj 

EU. Město Teplá provedlo 

směnu pozemků, na kterých 

pomník stával, a technické 

služby města následně vyřezaly 

náletové křoviny a provedly 

celkovou úpravu prostranství.

restaurátorské práce provedl 

akademický sochař prof. Petr 

Siegl z Ateliéru restaurování 

výtvarných děl sochařských na 

AVU v Praze.

Slavnostní odhalení 

restaurovaného pomníku 

proběhlo dne 6. září 2013

Celkové náklady na obnovu 

činily 150.000,- Kč, 85% bylo 

uhrazeno z fondů EU.

HEŘMANOV VYBUDOVÁN 1921



Úprava terénu

měření úlomků



Manipulace a 

odvoz 

kamenných 

prvků

restaurátorské 

práce v 

ateliéru



ČÍHANÁ

Pomník obětem 1. světové války od 

kamenického mistra Johanna 

Forschnera ze Sítin nechala vztyčit 

v roce 1923

V letech 2016-2017 proto přistoupilo město 

Teplé k celkové obnově pomníku včetně 

ozdobného zábradlí s nákladem 93.175 Kč

Restaurátorské práce provedl akademický 

sochař prof. Petr Siegl z Ateliéru restaurování 

výtvarných děl sochařských na AVU v Praze.



BERANOVKA

OBNOVA     2018

Pomník obětem 1. světové války od kamenického 

mistra Josefa Böhma z Heřmanova byl vztyčen 

v roce 1921

Patrně koncem 20. století byly zbylé části objektu 

seskládány a pomník znovu vztyčen v pozměněné 

podobě na původním místě, pouze pohledově 

obrácen. 

V létě 2018 zajistilo město Teplá restaurátorské práce 

u MgA. Tomáše Otoupala.

Cena obnovy pomníku činila 47.950,- Kč, z toho 

22.000,- přispěl Karlovarský kraj.



POUTNOV SOCHA SV. ANNY

Doplnění 

chybějících 

detailů

Zvýraznění 

nápisů



PANNA MARIA IMMACULATA U TEPLÉ

Chybí kovové 

doplňky

Ulámané kamenné 

prvky (ruce)

Poničené schodiště k 

soklu

Zvětralý povrch 

kamene

Po opravě



Socha včetně soklu demontována a odvezena do areálu technických služeb, zde provedena 

odborná oprava a následně opět osazena na původní místo



Nové umístění na návsi

BEZVĚROV
Původní místo v 

hospodářské 

dvoře

Nepřístupné, 

ohrožené 

zemědělskou 

činností



Problematika změny místa obnoveného pomníku



BOŽÍ MUKA V TEPLÉ

Profesor Siegl při práci
V restaurátorském ateliéru



OPRAVA NÁHROBKŮ NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ

Vojtěch Deym

1848 

místopředseda 

Národního výboru

Vydavatel 

Národních novin

Mauritius Deym

Adalbert Deym



Nález pomníku z Výškovic



DOMASLAVIČKY



DŘEVOHRYZY



Horní Kramolín – nález při opravě silnice, nové umístění po 

dohodě s městem



HOSTÍČKOV



SVATÝ VOJTĚCH



CO NÁS ČEKÁ A NEMINE

Postavit nalezené pomníky

Obnovit návesní válečné pomníky – Služetín, 

Bohuslav, Křepkovice

Sochu Jana Nepomuckého v Bohuslavi

Desítky božích muk 

Možná nové nečekané nálezy



LUDVÍK POLÁČEK

Spolupráce

 Starostové města

 Pavel Charvát

 Martin Klepal

 Jana Čížková

 Karel Hermann

Úředníci

Jiří Dinga

Jiřina Růžková

 Členové MAS

 Přátelé a dobrovolníci

 Občané regionu

 Místní podnikatelé
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