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Bestia triumphans
• Bestia triumphans (Obluda vítězí) je manifest Viléma Mrštíka 

z roku 1897.
• Kritizuje rozsáhlou asanaci v historickém centru Prahy, 

zahájenou v roce 1893, tedy demolici historické zástavby.
• Asanace byla primárně určena pro Josefov (židovské ghetto), ale 

rozšířila se i  na Staré Město a Malou Stranu.
• Městská rada považovala existenci středověké zástavby za 

projev zaostalosti Prahy.
• Sousloví bestia triumphans se vžilo jako označení případů, kdy 

cenná historická zástavba musí ustoupit jiným zájmům. 
• Je tak také nazvána anticena, udělovaná za přínos k ničení 

hmotného kulturního dědictví ČR.



Jedovnická „bestia triumphans“
• V souvislosti s projektem přestavby (nejde o rekonstrukci) domu 

čp. 44 zazněly pozoruhodné názory, které stojí za zamyšlení:
• Nejsou Jedovnice původně německou obcí s odsunutým 

obyvatelstvem? Protože takový lhostejný vztah k vlastním 
památkám je typicky pro dosídlené obce.

• To opravdu chcete mít bytovku v čele náměstí?
• Snad tam ale máte stavební komisi, aby se proti tomu 

postavila?!
• Jak je možné, že něco takového vznikne v Jedovnicích, když tam 

máte zkušenost s kostelem – jak skloubit staré a nové kvalitní 
dílo?

• Lidé jsou zásadně ovlivnění tím, co vidí kolem sebe. Jestli 
bourali jejich prarodiče a rodiče, tak nejspíš budou bourat také.



Panský dům
• Barokní zámeček z 1. poloviny 18. století. Dnes už nestojí…



Panský dům
• Demolice na počátku roku 1990 (krásný krov, klenby…).

• Jeho zdivo možná obsahovalo pozůstatky gotické tvrze.

• Zbořen bez stavebněhistorického průzkumu, bez zaměření…



Panský dům
• Demolice na počátku roku 1990.



Panský dům
• Pohled kdysi…



Panský dům
• … a dnes.

• Příznačná je i proměna sousedního čp. 234.



Škola + barokní zámeček
• Pohled kdysi…



Škola bez barokního zámečku
• … a dnes.



Škola a její proměna
• Dnes je všechno jinak…



Lovecký zámeček (Rakovec)
• Dnes už nestojí… (zbořen ŠLP Křtiny v dubnu 2011).



Barokní radnice
• Dnes už nestojí… (vpravo její „dvojče“ v Lomnici u Tišnova)



Barokní radnice
• Po odbourání věže (odstraněna roku 1937 „pro sešlost“.)



Barokní radnice
• Jedovnická radnice 

byla zbořena roku 
1955, protože:

• „Starou budovu 
nebylo již možné pro 
její stáří a sešlost dále 
opravovat.“ 

• V Lomnici u Tišnova 
to možné bylo - a je.



Barokní radnice
• Rekonstrukce jedovnické radnice (včetně sousedních domů).



Dnešní radnice
• Na (dnes už) historické fotografii..



Matuškův mlýn (čp. 95)
• Malebný mlýn se starou mlýnicí a lednicí.



Matuškův mlýn (čp. 95)
• Mlýn s novou mlýnicí, vystavěnou po požáru r. 1900.



Matuškův mlýn (čp. 95)
• Po znárodnění 4 obecní byty.

• Roku 1972 povolena demolice chátrající stavby v majetku obce.



Matuškův mlýn (čp. 95)
• Dnes znovu malebná stavba - vlastně „obecní péči navzdory“.



Ledařský (?!) sklep u dvora
• Dnes už nestojí…



Ledařský (?!) sklep u dvora
• Demolice 1976.



Barokní budova dvora
• Dnes už nestojí…



Barokní budova dvora
• Dnes už nestojí (demolice 1977).



Barokní (?!) dvůr
• Dnes ještě stojí… (sýpka na severním nároží - přežije??)

• Vystavěna neznámo kdy před rokem 1826. 



Barokní (?!) dvůr
• Dnes ještě stojí… (SV křídlo)



Barokní (?!) dvůr
• Pohled od východu



Lihovar
• Historické foto.



Lihovar
• Dnes ještě stojí… (jižní nároží dvora)

• Zajímavá ukázka průmyslové architektury.



Nadační dům F. B. Ševčíka pro kněze
• Kdysi… a nedávno.



Hrobka F. B. Ševčíka a manželky
• Hrob moravského národního buditele za života vdovy… a dnes.



Jedovnice – jezírko v lomu v Podhájí
• Dnes zavezeno stavební sutí… (černá skládka?!)



Obdobné jezírko v Lipovci
• Přírodní památka Černá skála.



Relikty zaniklých Budkovan
• Před rokem 2000 vydali jedovničtí podnikatelé brožurku s 

pověstmi z Jedovnicka.

• Byla tam i pověst o ztracených zvonech z budkovanského 
kostela, které skončily ve studni zaniklé vsi.

• Pověst je ovšem nepůvodní, převzatá z jiných míst, v 
Budkovanech kostel nebyl…

• … nicméně o studánce na louce se předpokládalo, že jde o relikt 
středověké studny.

• Vhodné by bylo umístit informační tabuli pro místní i turisty, 
ale…

• Asi rok po vydání brožury byl nejviditelnější relikt - stará 
úvozová cesta, jdoucí středem zaniklé vsi - zavezena sutí.

• A asi za další rok byla zavezena i ta studánka na louce.



Relikty zaniklých Budkovan
• Letecké snímkování z roku 1953.
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Jedovnická „bestia triumphans“
• V Jedovnicích je zřetelná tendence likvidovat vlastní památky…
• … a pak je jezdit obdivovat jinam.

• Vychází se z mylného přesvědčení, že památkou je jen to, co má 
oficiální status kulturní památky.

• Obvykle se nejdříve začne zanedbávat údržba, takže následně se 
demolice jeví jako „nejlepší řešení“.

• Likvidace památek se děje s přesvědčením, že se odstraňuje staré 
a nepotřebné a nahrazuje se něčím lepším a moderním.

• Likvidace památek se děje s přesvědčením, že nejde o památky.
• Likvidace památek se děje s přesvědčením, že když už je něco 

nějak poškozeno, tak nevadí, že se to poškodí ještě víc či zboří.
• Likvidace památek se děje bez jejich zdokumentování.
• Kuriózní je pak povzdech, že vlastně nemáme těm turistům co 

zajímavého nabídnout (kromě rybníka a přírody). 


