Město Jilemnice soutěžilo s objevem nálezu reliktů gotického kostela
sv. Alžběty o cenu Národního památkového ústavu
9. 10. 2017 – Národní památkový ústav již počtvrté ocenil na zámku v Bučovicích významné počiny
v péči o památkové dědictví ČR. Za rok 2016 odborná porota vybírala z celkem dvaceti čtyř uchazečů,
mezi nimiž byl Národním památkovým ústavem v Liberci nominován i nález reliktů gotického kostela
sv. Alžběty v Jilemnici.

JILEMNICE - O cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro se soupeřilo ve čtyřech
kategoriích: památková obnova, zachráněná památka, prezentační počin a objev či nález. Právě
v poslední jmenované kategorii, hodnotící významný nález či objev do té doby neznámého objektu,
mělo zastoupení také město Jilemnice, a to s nálezem reliktů gotického kostela sv. Alžběty. Tato
nejstarší zděná stavba v Jilemnici z poloviny 13. století, jež se stala pohřebištěm majitelů jilemnického
panství, byla objevena v září a v říjnu loňského roku v areálu jilemnického zámeckého parku ve zdech
tzv. zahradního domku.
Spolu s objevem reliktů byli na cenu Národního památkového ústavu nominováni odborným
pracovištěm v Liberci i aktéři spojení s nálezem - PhDr. Jan Prostředník, PhD., vedoucí archeologického
výzkumu z archeologického oddělení Muzea Českého ráje a pracovnice památkové péče Bc. Martina
Housová. Kromě nominovaných měl na pracích okolo nálezu zásadní podíl také Mgr. Ivan Peřina
z Národního památkového ústavu v Liberci, který zpracoval stavebně historický průzkum reliktů kostela

sv. Alžběty a celého zahradního domku. Autorem archivní rešerše k zaniklému kostelu a zároveň také
autorem libreta budoucí výstavní expozice v zahradním domku, k jehož obnově se v současné době
chystá projektová dokumentace, je ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici PaeDr. Jan Luštinec.
V kategorii Objev roku byly spolu s nálezem v Jilemnici nominovány další čtyři projekty:
 objev středověké fortifikace zaniklé tvrze ve Vidicích, vlastník obec Vidice, nominováno: Západočeské
muzeum v Plzni;
 objev roubené konstrukce a dřevěného malovaného stropu z období baroka v hřbitovní kapli
sv. Rodiny v Odrách, vlastník, investor, nominovaný: město Odry;
 objev bronzového pokladu v Mezirolí, vlastník: Muzeum Karlovy Vary, nominován Michel Drugda
(nálezce);
 objev pozdně gotického sklepa s trámovým stropem v domě č. p. 26 na náměstí Dr. E. Beneše
v Holešově, vlastník a investor město Holešov, nominován Ing. Karel Bartošek.
Cenu získalo město Odry za objev roubené konstrukce a malovaného stropu v hřbitovní kapli
sv. Rodiny. Pro nález kostela sv. Alžběty bylo také možné udělit hlas v on-line v anketě Památky děkují,
v níž veřejnost podpořila Jilemnici četnými hlasy. Za účast v soutěži byl Jilemnici udělen Pamětní list
Patrimonium pro futuro, a to na slavnostním ceremoniálu na renesančním zámku v Bučovicích, který
se konal 3. 10. 2017.
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Medailonky všech nominovaných: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jakoinstituce/cinnosti/patrimonium-pro-futuro

Společná fotografie všech nominovaných na zámku v Bučovicích.

