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1 Úvod 

Obsahem této bakalářské práce je uvedení do problematiky výkonu správy národní kulturní 

památky s využitím Facility managementu. Toto téma jsem si vybral z toho důvodu, že 

k historickým památkám mám kladný vztah, rád je navštěvuji a není mi lhostejný jejich 

technický stav. O ten se vždy zajímám jako první. Doposud jsem byl pokaždé mile překvapen, 

jak jsou průvodci na různých památkách informováni o stavu nemovitosti. Nejčastější 

odpovědí bylo to, že památka se nachází ve stavu odpovídajícímu výši financí na obnovu a 

opravy. V úvodní části práce budou definovány základní pojmy, co je to Národní památkový 

ústav, druhy památkových ochran, Zákon o státní památkové péči, čerpání dotací v rámci ČR 

a EU a obnova kulturních památek. Péče o Národní kulturní památky není jednoduchou 

záležitostí. U nemovitostí, které jsou v osobním vlastnictví se rozhodování o provozu, 

rekonstrukcích, opravách a mnoha dalších věcech provádí snadněji, než u památek ve 

vlastnictví státu. Zde je jakékoliv rozhodnutí podřízeno byrokratickému procesu, který je 

zdlouhavý. U soukromé památky je tomu jinak, stačí podpis majitele a může se začít jednat.  

V druhé části bakalářské práce je popsán provoz Národní kulturní památky hradu Český 

Šternberk s návrhem takových opatření, aby došlo k optimalizaci provozu hradu a tím snížení 

nákladů. 

 Rok 2008 byl zlomovým pro 29 kulturních památek z celé České republiky. Vláda 

České republiky rozhodla o povýšení právě tolika objektů na Národní kulturní památky. 

Tomuto kroku se nevyhnula ani KP hrad Český Šternberk. Mezi další památky takto 

povýšené patří například bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Brně či vodní elektrárna v 

Třeštině na Šumpersku. 

 Vzhledem k tomu, že se KP hrad Český Šternberk stala v roce 2008 Národní kulturní 

památkou, musím zde citovat slova kastelánky pí Zuzany Míkové, co mi řekla o tom, jak se 

hrad stal národní kulturní památkou: O tom, že se hrad stal národní kulturní památkou jsem se 

jako kastelánka hradu dozvěděla přibližně po půl roce od schválení záměru vládou ČR. A to 

při návštěvě Národního památkového ústavu v Praze při podávání inventárních listů 

historických předmětů, mi bylo sděleno, že dokumenty jsou vyplněny na kulturní památku, a 

ne na Národní kulturní památku, kterou se před půl rokem hrad Český Šternberk stal. 

 Bližším zkoumáním jsem se dozvěděl, proč vládní orgán není povinen informovat 

soukromého vlastníka nemovitosti o skutečnosti, že se jeho majetek stal Národní kulturní 

památkou. Každý majitel si to má pohlídat sám. 
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Cíl bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je: 

 definovat základní pojem NPÚ, 

 popsat druhy památkových ochran, 

 popsat Zákon o státní památkové péči na dané NKP, 

 udělat rozbor možností čerpání dotací z ČR a EU, 

 aplikovat FM na konkrétní NKP. 

 

Podklady pro řešení bakalářské práce 

Po prvotním výběru tématu mé bakalářské práce jsem navštívil hrad Český Šternberk, který je 

mi blízký, protože jsem vyrůstal v jeho podhradí.  Zde jsem se setkal s velice milou 

kastelánkou, pí Zuzanou Míkovou. Po vysvětlení mého zadání bakalářské práce mi byla 

nabídnuta spolupráce a pomoc při vypracování tématu, které jsem si vybral. Informace a 

podklady od kastelánky budou stěžejním pilířem praktické části bakalářské práce. 

Pro teoretickou část bakalářské práce mi nejlépe poslouží jako zdroj internet a 

povedená knižní publikace Management podpůrných procesů druhé vydání. Dalším zdrojem 

informací je právní předpis a to o ochraně kulturních památek v České republice, zákon č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 66/1988 

Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 

znění pozdějších předpisů,  

Důležitým podkladem pro práci jsou také odborné časopisy jako Facility manager a 

Stavebnictví. 
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2  Národní památkový ústav 

2.1 Specifikace pojmu NPÚ 

Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní 

památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného 

zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou 

Ministerstvem kultury. NPÚ se organizačně člení na Ústřední pracoviště v Praze (ÚP) a 

Územní odborná pracoviště (ÚOP) v jednotlivých krajích.NPÚ jako odborná a výzkumná 

organizace Státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký 

výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti 

směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná 

území. 

Hlavní činnosti NPÚ lze rozdělit na dvě základní skupiny: 

 výzkum a vývoj, jakož i odborné a metodické činnosti usměrňující péči o památky ve 

vlastnictví a správě jiných subjektů a o památkově chráněná území, 

 péči o soubor zpřístupněných kulturních památek, zejména státních hradů a zámků, 

které jsou v přímé správě NPÚ, mimo to také poskytuje metodickou pomoc dalším 

vlastníkům zpřístupněných památek. [1] 

2.1.1 Nadřízené orgány NPÚ 

Nadřízeným orgánem Národního památkového ústavu je Ministerstvo kultury. Může 

nastat situace, kdy bude potřeba podat odvolání proti rozhodnutí NPÚ. Odvolání se podává do 

15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím pracoviště NPÚ, které napadené 

rozhodnutí vydalo. Odvolání je možno podat: 

 ústně do protokolu, 

 písemně, a to poštou, osobně nebo emailem. 

2.1.2 Pracoviště NPÚ v ČR Sídla územních odborných pracovišť jsou rozmístěna 

rovnoměrné po celé ČR. Pro Čechy je to 9 pracovišť, pro Moravu a Slezsko 5 

pracovišť. V Praze se pak nachází Hlavní ústřední pracoviště. 
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Tab. 1 – Seznam pracovišť NPÚ v ČR [2] 

Název Adresa Telefon + email 

Národní památkový ústav, 

ústřední pracoviště 

Valdštejnské náměstí 3, 

čp. 162, 118 01 Praha 1, 

Ledebourský palác 

+420 257 010 111 

up@up.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v hlavním městě Praze 

Na Perštýně 12/356, 110 00 

Praha 1 - Staré Město 

+420 234 653 111 

praha@praha.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

středních Čech v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 

Praha 3 

+420 274 008 111 

stc@stc.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Českých Budějovicích 

Přemysla Otakara II. 34, 370 

21 České Budějovice 

+420 386 356 921 

voleska@budejovice.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Plzni 

Prešovská 7/171, 306 37 

Plzeň 

+ 420 377 360 911 

plzen@plzen.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Lokti 

Kostelní 81, 357 33 Loket 
+420 352 684 796 

loket@loket.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Ústí nad Labem 

Podmokelská 1/38, 400 07 

Ústí nad Labem - Krásné 

Březno 

+420 472 704 800 

usti@usti.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Liberci 

Jablonecká 642/23, 460 01 

Liberec 1 

+420 485 222 411 

liberec@liberec.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Josefově 

Okružní 418, 551 02 

Jaroměř-Josefov 

+420 491 814 357 

josefov@josefov.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Pardubicích 

Zámek 5, 531 16 Pardubice 
+420 466 797 711 

pardubice@pardubice.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Telči 

Hradecká 6, 588 56 Telč 
+420 567 243 655 

telc@telc.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Brně 

Náměstí Svobody 8, 601 54 

Brno 

+420 549 536 111 

brno@brno.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v  Olomouci 

Horní nám. 25, 771 00 

Olomouc 

+420 585 204 111 

olomouc@olomouc.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Kroměříži 

Sněmovní náměstí 1, 767 01 

Kroměříž 

+420 573 301 432 

kromeriz@kromeriz.npu.cz 

Národní památkový ústav, 

územní odborné pracoviště 

v Ostravě 

Korejská 12, 702 00  

Ostrava – Přívoz 

+420 595 133 911 

ostrava@ostrava.npu.cz 
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Obr. 1 – Pracoviště Národního památkového ústavu 

Zdroj: www.npu.cz 

 Územní odborná pracoviště 

 Ústřední pracoviště 

2.1.3 Aktivity NPÚ v ČR 

Mezi hlavní aktivity, které vyvíjí NPÚ na území ČR spadají tyto činnosti: 

 zajišťuje poradenské služby vlastníkům památek, 

 vykonává odborný dohled při realizaci oprav, úprav, údržby, konzervace nemovitých 

památek, 

 sleduje, navrhuje a vyhodnocuje technologické způsoby oprav kulturních památek 

včetně sledování a vyhodnocení použitých materiálů, 

 vyjadřuje se k žádostem k návrhům na prohlášení věcí (nemovitých i movitých) za 

kulturní památky nebo ke správním řízením o zrušení prohlášení věci za kulturní 

památku, zpracovává i vlastní návrhy na prohlášení za kulturní památky, 

 podílí se na metodických, koordinačních, organizačních a hodnotících činnostech při 

přípravě a realizaci grantových programů krajských úřadů na úseku památkové péče, 

http://www.npu.cz/
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 zpracovává odborná vyjádření k opravám, konzervaci, údržbě, změnám a úpravám 

kulturních památek architektury a stavitelství, nemovitostí a pozemků v památkových 

rezervacích, zónách a ochranných pásmech, 

 shromažďuje a vyhodnocuje poznatky, zkušenosti a informace o historických i 

novodobých technologiích a materiálech pro opravy a restaurování kulturních 

památek, 

 zpracovává památkové průzkumy a rozbory památkově chráněných území s cílem 

prohloubení poznání jejich hodnot, 

 organizuje a zajišťuje odbornou vydavatelskou činnost, organizuje mezioborové 

konference a semináře a workshopy k nejrůznějším tématům poznávání, péče a 

popularizace kulturního dědictví, 

 provádí odborné zpracování, dokumentaci a evidenci archeologických nálezů, 

 připravuje podklady pro zpracovávání informací o kulturních památkách s 

mezinárodním statusem, 

 zabezpečuje postupnou digitalizaci údajů o památkách a památkově chráněných 

územích,atd… [3] 
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3 Druhy památkových ochran 

3.1 Možnosti ochrany kulturních památek 

Způsob ochrany kulturních památek nám vymezuje Zákon o státní památkové péči. 

Základní informací je skutečnost, zda památka nebo historické území je chráněné 

podle platných právních předpisů, a je proto evidováno v Ústředním seznamu kulturních 

památek České republiky (dále jen „ÚSKP“). 

Právním důvodem ochrany kulturních památek je zápis do Státního seznamu 

kulturních památek podle zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách v době od 3. 5. 1959 

do 31. 12. 1987, nebo prohlášení za kulturní památku podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, v platném znění v době od 1. 1. 1988. 

Informace o kulturní památce na internetu: 

Přehledný seznam památek nebo historických území evidovaných v ÚSKP je publikován v 

aplikaci MonumNet, který je strukturován podle jednotlivých druhů památkového fondu a 

památkově chráněných území a podle kategorie ochrany: 

 kulturní památky, 

 památky světového dědictví UNESCO, 

 národní kulturní památky.[4] 

3.1.1 Kulturní památky 

Za kulturní památky mohou být Ministerstvem kultury prohlášeny nemovité a movité věci, 

popřípadě jejich soubory, 

 které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 

společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností  a 

práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, 

historické, umělecké, vědecké a technické; 

 které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem. 
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Podle druhové skladby památkový fond obsahuje zejména: 

 movité památky a jejich soubory (zejména památky malířství, sochařství a 

uměleckých řemesel a památky technické a archeologické, historické knihovny apod.), 

 nemovité památky (jde zejména o stavby a jejich soubory, které dokládají vývoj 

civilizace a stavební kultury v českých zemích, jako např. hrady, zámky a tvrze, 

kostely, kláštery a ostatní kultovní stavby, vesnické domy, zemědělské usedlosti a 

další objekty lidové architektury a lidového stavitelství, městské domy, radnice, 

městské brány a hradby, stavební památky vývoje řemesel, vědy a techniky; historické 

zahrady a parky, obvykle komponované ve vztahu k objektům historické architektury). 

Kulturní památky se evidují v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, který 

vede Národní památkový ústav. [5] 

3.1.2 Národní kulturní památky 

Národní kulturní památky tvoří nejhodnotnější a nejvýznamnější část kulturního dědictví. 

Vláda České republiky vybrané kulturní památky prohlašuje nařízením vlády za NKP. Jejich 

seznam je zveřejněn na stránkách Národního památkového ústavu. 

Na návrh Ministerstva kultury vyhlašuje podle § 4 zákona č. 20/1987 Sb. vláda České 

republiky nařízením vybrané kulturní památky za národní kulturní památky. Podnět k podání 

návrhu na prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku může podat každý 

ministerstvu kultury. [6] 

3.1.3 Památkové rezervace 

Za památkové rezervace je možné prohlásit území se soubory nemovitých kulturních památek 

zachovaných v původním historickém prostředí nebo lokality s archeologickými nálezy. Jedná 

se především o historická jádra měst a vesnic. Vláda České republiky je vymezuje nařízením 

vlády. Seznam památkových rezervací je zveřejněn na stránkách Národního památkového 

ústavu. [7] 

Podle mého názoru, mezi nejvýznamnější české památkové rezervace patří: 

 Městské památkové zóny v Praze, například. Hradčany, 
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 Městské památkové zóny v Jindřichově Hradci, například Sbor Husův, 

 Městské památkové zóny v Hradci Králové, například. městský dům - Staré 

Rudolfinum. 

3.1.4 Památkové zóny 

Za památkovou zónu je možné prohlásit sídelní útvar nebo jeho část, historické prostředí  

nebo část  krajinného  celku, které  vykazují  významné kulturní hodnoty. V České republice 

jsou tak prohlašovány městské památkové zóny, vesnické památkové zóny a krajinné 

památkové zóny. Jejich prohlašování se děje vyhláškou Ministerstva kultury a seznam 

památkových zón najdete na stránkách Národního památkového ústavu. [7] 

Památková zóna (PZ), může mít podobu městské či vesnické památkové zóny. 

 představuje nižší kategorii ochrany památkově hodnotného území. 

Území sídelních útvarů nebo jejich částí se zpravidla vyznačují zachovalou půdorysnou 

osnovou a hmotovou strukturou s nižším podílem dochovaných původních historických 

staveb (historické jádro nebo jeho část, zástavba kolem náměstí). 

Památkovou zónou vedle sídla může být i historické prostředí nebo část krajinného celku, 

které vykazují významné kulturní hodnoty. 

Chráněny jsou nejen jednotlivé kulturní památky (KP), ale i ostatní objekty a plochy, tj. 

historický půdorys sídla (parcelace, uliční síť); prostorová a hmotová skladba; urbanistická 

struktura; uliční interiéry; historické podzemní prostory (zejména sklepy, štoly); panorama s 

hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech; historické zahrady a parky; prvky 

drobné architektury, materiály apod. 

Příklady městské památkové zóny (MPZ) 

Broumov - Zlín, vilová čtvrť Praha – Ořechovka, Barrandov, větší areál technických památek 

Žatec – předměstí, hodnotná část krajinného celku Lednicko-valtický areál,  

Příklady vesnické památkové zóny (VPZ) 

Praha 8 – Staré Ďáblice, Plzeň 4 – Bukovec, Petrovice, Karlov[8] 
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4 Zákon o státní památkové péči 

4.1 Účel zákona 

Stát chrání kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho 

dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. Účelem 

zákona je vytvořit všestranné podmínky pro další prohlubování politicko organizátorské a 

kulturně výchovné funkce státu při péči o kulturní památky, o jejich zachování, 

zpřístupňování a vhodné využívání, aby se podílely na rozvoji kultury, umění, vědy a 

vzdělávání, formování tradic a vlastenectví, na estetické výchově pracujících a tím přispívaly 

k dalšímu rozvoji společnosti.Péče státu o kulturní památky (dále jen „státní památková 

péče“) zahrnuje činnosti, opatření a rozhodnutí, jimiž orgány a odborná organizace státní 

památkové péče (§ 25 až 32) v souladu se společenskými potřebami zabezpečují zachování, 

ochranu, zpřístupňování a vhodné společenské uplatnění kulturních památek. Ostatní orgány 

státní správy a organizace spolupracují v oboru své působnosti s orgány a odbornou 

organizací státní památkové péče a pomáhají jim při plnění jejich úkolů. [9] 

4.1.1 Péče o kulturní památky 

Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji 

v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. 

Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturně 

politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve 

státním vlastnictví, je povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá 

nebo ji má ve vlastnictví a jejího nadřízeného orgánu vytvářet pro plnění uvedených 

povinností všechny potřebné předpoklady. Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, 

udržovat kulturní památku v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, 

znehodnocením nebo odcizením má také ten, kdo kulturní památku užívá nebo ji spravuje. 

Povinnost nést náklady spojené s touto péčí o kulturní památku má však jen tehdy, jestliže to 

vyplývá z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky. Organizace a občané, i 

když nejsou vlastníky kulturních památek, jsou povinni si počínat tak, aby nezpůsobili 

nepříznivé změny stavu kulturních památek nebo jejich prostředí a neohrožovali zachování a 

vhodné společenské uplatnění kulturních památek. [9] 
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4.1.2 Povinnosti vlastníka KP 

 Na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 

ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je 

povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá jejímu významu, památkové hodnotě 

a technickému stavu. 

 Bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky oznámit 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

 Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, 

restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si 

předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností a 

jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu.  

 V případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) movité kulturní 

památky nebo národní kulturní památky je povinen ji přednostně nabídnout 

Ministerstvu kultury ke koupi, s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo 

spoluvlastníky. 

 Vlastník, který kulturní památku převádí na jiného, někomu přenechává k dočasnému 

užívání nebo předá k provedení její obnovy, nebo k jinému účelu, je povinen toho, na 

koho věc převádí nebo komu ji přenechává nebo předá, uvědomit, že věc je kulturní 

památkou. 

 Oznámit odborné organizaci památkové péče (Národní památkový ústav) každou 

změnu vlastnictví (správy, užívání) kulturní památky nebo její přemístění. Oznámení 

musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové 

změně došlo. 

 Umožnit osobám pověřeným orgány státní památkové péče vědecký výzkum kulturní 

památky, popřípadě pořízení její dokumentace. 

 Odevzdat Národnímu památkovému ústavu na jeho žádost 1 vyhotovení přípravné 

nebo projektové dokumentace obnovy. [13] 

 



 22  

4.1.3 Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky 

Vlastníku kulturní památky může obec nebo kraj na jeho žádost poskytnout ze svých 

rozpočtových prostředků, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady 

spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího 

společenského uplatnění. Příspěvek může poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní 

památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou 

kulturní památky.V případě mimořádného společenského zájmu na zachování kulturní 

památky může na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu příspěvek 

Ministerstvo kultury buď přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností.[9] 
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5 Čerpání dotačních programů v rámci ČR a EU 

5.1 Dotační programy ČR 

Vlastník movité, či nemovité věci může zažádat od Ministerstva kultury tyto dotační tituly: 

 program záchrany architektonického dědictví, 

 havarijní program, 

 program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, 

 program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 

památkové zóny, 

 program restaurování movitých kulturních památek, 

 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností, 

 program Podpora pro památky UNESCO, 

 program Podpora záchranných archeologických výzkumů.[15] 

5.2 Ministerstvo kultury 

5.2.1 Havarijní program 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na záchranu nemovitých kulturních 

památek, jako jsou např. zemědělské usedlosti, chalupy, kostely, zámky, tvrze, městské domy, 

kaple, technické památky apod. Příspěvky se poskytují zejména na jejich statické nebo 

celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech (včetně opravy nebo provedení 

klempířských prací, komínů a hlavní římsy). Upřednostňují se objekty, které se nenacházejí 

v žádné památkové rezervaci nebo zóně. O příspěvek z tohoto programu mohou zažádat 

všechny typy vlastníků, s výjimkou státu. Vlastník kulturní památky žádá o zařazení 

prostřednictvím územně příslušného odborného pracoviště Národního památkového ústavu 

vyplněním formuláře návrhu na zařazení akce obnovy počátkem příslušného roku. Práce 

mohou být prováděny i svépomocí, potom příspěvek může tvořit max. 70 % z ceny materiálu 
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pořízeného v daném roce. Materiál nakoupený v určitém roce musí být v témže roce použit 

při obnově objektu.[15] 

5.2.2 Program záchrany architektonického dědictví 

Tímto programem je podporována obnova kulturních památek spíše většího rozsahu, jako 

jsou hrady, zámky, tvrze, kostely, mosty, technické památky apod. Žádosti o zařazení do 

Programu na určitý rok se předkládají do 15. května předchozího roku na Ministerstvo kultury 

ČR. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. 

Projekt záchrany, který není stavebním projektem, ale je to vypracování dokladu o deseti 

předepsaných bodech, charakterizující kulturní památku, její využití a záměr obnovy. Žádosti 

do Programu mohou podávat všechny typy vlastníků. Výběr akcí obnovy zařazených do 

Programu a výši finančního příspěvku provádí Komise pro Program záchrany 

architektonického dědictví, která zasedá vždy začátkem daného kalendářního roku.[16] 

5.2.3 Program restaurování movitých kulturních památek 

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s restaurováním 

movitých kulturních památek, které tvoří mobiliáře hradů, zámků a kostelů, jako např. obrazy, 

oltáře, nábytek, tapisérie, varhany atd. Vlastník kulturní památky žádá o zařazení do 

Programu prostřednictvím příslušného územního odborného pracoviště Národního 

památkového ústavu, vyplněním formuláře návrhu na zařazení akce obnovy movité kulturní 

památky do Programu restaurování movitých kulturních památek. Návrh musí být včetně 

dalších podkladů, uvedených ve formuláři, podán do 30. června. Příspěvek se přiděluje v roce 

následujícím. Podrobné informace a odbornou pomoc k Programu poskytují příslušná územní 

odborná pracoviště Národního památkového ústavu.[17] 

5.3 Podpora obnovy památek Středočeského kraje 

5.3.1 Fond podpory obnovy kulturních památek 

Žadatelem o dotaci v rámci této oblasti podpory může být pouze vlastník kulturní památky, 

která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky a která se nachází 

na území Středočeského kraje. Památky nesmí být ve vlastnictví Středočeského kraje. Lze 

požádat o dotaci  50.000,- Kč až 2.000.000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 5 %. [18] 
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5.4 Ministerstvo životního prostředí 

5.4.1 OP ŽP zlepšování stavu přírody a krajiny 

Vzhledem k umístění hradu, lze pro zadaný objekt zažádat dotaci od Ministerstva životního 

prostředí na sesuvy a řícení skal.  Terasy hradu Český Šternberk jsou umístěny na geologicky 

nestabilním svahu, který se postupem let sesouvá a tím dochází k odtrhávání teras od hradu a 

vzniká důvodné nebezpečí většího sesuvu a tím ohrožení jak národní kulturní památky, tak 

obyvatel žijících v podhradí. 

Tuto situaci může řešit dotační titul na sesuvy a řícení skal. 

Samotné sesuvy a řícení skal definuje Ministerstvo životního prostředí takto: 

Jde o rizikový geofaktor vyvolaný svahovými pohyby půdy, suti, hornin nebo skalního 

masívu působením geologických procesů. V terénu se projevuje např. zvlněním povrchu, 

nakupením půd a hornin, vyboulením čela svahu, nahnutím či vyvrácením stromů, řícením 

skal, bahnotoky, poklesy, podélným zatrháváním svahů vyvinutými odlučnými plochami, 

vznikem nových pramenů, pohybem opěrných zdí, popřípadě popraskáním staveb.[19] 

5.5 Úskalí čerpání z programů EU 

Proces získávání peněz na obnovu kulturní památky z programů a fondů EU je složité, 

zdlouhavé a velmi byrokratické. V procesu získávání žádosti, dodržování podmínek pro 

realizaci projektů a jeho administrace nejsou snadné. 

Podmínkou Evropské unie je, že financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. 

Po rozhovoru s pí. kastelánkou Zuzanou Míkovou mi bylo sděleno, že vzhledem 

k náročnosti vyřízení evropských dotačních programů, hrad Český Šternberk nebude zatím 

žádný takový projektu začínat. 

5.6 Program ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova 

Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních 

památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, 

památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále 

zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné 
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památkové zóny. Podporovány budou rovněž investice spojené s udržováním, obnovou a 

zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, 

památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně 

historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových 

stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a 

umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.[20] 
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6. Obnova kulturních památek 

6.1 Historické stavby a jejich obnova 

Jednou z hlavních příčin negativního vztahu k historickým objektům je v naprosté většině 

případů jejich velmi zanedbaný stav spojený s nedostatečným technickým zařízením těchto 

budov. Vlhké, studené a oprýskané stavby na nás působí velmi špatným dojmem a vyvolávají 

v nás pocity nelibosti a stěží si dokážeme uvědomit, že při současném rozvoji vědy a techniky 

v oblasti rekonstrukcí se už vůbec nejedná o obvyklé vlastnosti těchto staveb. Historické 

budovy mají své jedinečné kouzlo. Zároveň kladou mnohem větší nároky na údržbu než 

novostavby. Uzpůsobení dnešním požadavkům a standardům navíc vyžaduje specifické 

stavební úpravy. Výměnu nevyhovujících částí domu většinou neošálíte, vše se musí dělat na 

míru. Při stavebních úpravách je často nutná konzultace s odborníkem, který poradí s výběrem 

vhodného materiálu. Často je také nutné oživit staré dnes už nepoužívané pracovní postupy. 

Naštěstí jsou ještě řemeslníci, kteří je ovládají. 

Pokud jste vlastníkem historického objektu, který již potřebuje nějaké opravy, je velmi 

důležité znát zásady pro rekonstrukci takovéhoto objektu, kterých není málo. Zde naleznete 

alespoň přibližný výčet rozdělený do dvou částí: 

Objekty evidované jako kulturní památky 

 U rozsáhlejších stavebních úprav památky se požaduje stavebně-historický průzkum.  

Výplně otvorů (okna, okenice, žaluzie, dveře, vrata, mříže) 

 Pro zachování autenticity památky je žádoucí repase původních hodnotných výplní 

včetně obnovy historické barevnosti. V případě, že zachování není možné, jsou 

požadovány kopie s uplatněním starého kování. Podle okolností je přípustný i 

novotvar při použití klasického materiálu.  

Opravy fasád, zateplení, nátěry 

 Požaduje se obnova dochovaných historických omítek se zachováním a obnovou 

všech tvarových prvků fasády, obkladů a povrchových úprav a doplnění chybějících 

částí materiálem ve shodné úpravě. Obecně je upřednostňována barevnost vycházející 

ze grafického či restaurátorského průzkumu. U oprav omítek jsou preferovány 
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vápenné omítkové a nátěrové systémy. Zateplení u členitých fasád je velmi náročné, 

nesmí totiž dojít k nežádoucím změnám fasády.  

Střešní krytiny 

 V případě dochované krytiny se požaduje její zachování nebo její náhrada krytinou 

identickou či jinou vhodnou historickou analogii. Je však třeba dodržet shodu 

materiálu a výrazu. Je rovněž žádoucí zachovat komínová tělesa, jejich půdní i 

nadstřešní části. 

Klempířské prvky 

 Je žádoucí zachovat a opravit stávající historické prvky. V případě, že to není možné, 

připouští se tvarová kopie výrazově shodná s původním prvkem. U nátěrů je 

požadováno dodržení historické barevnosti a výrazu. Lze použít moderní nátěrové 

materiály. 

Střešní vestavby a nástavby 

 Jsou možné pouze v případě, že nedojde k likvidaci, výraznému narušení či ohrožení 

dochovaných hodnotných historických krovových konstrukcí. V případě krovů bez 

výrazné památkové hodnoty je možná jejich úprava či výměna za podmínky, že v části 

směřující do ulice zůstanou zachovány stávající výšky hřebenů střechy, jejich sklon a 

charakter. Denní osvětlení půdního prostoru pod částí střechy do ulice je možné řešit 

obvykle střešními okny osazenými pouze v jedné horizontální řadě, v odůvodněných 

případech lze použít i tvarově vhodné vikýře. 

Zásahy do interiérů 

 Nesmí měnit (odstraňovat) základní dispoziční schéma, historické stropní konstrukce, 

úpravy povrchů a další části původního interiéru stavby (např. dveře, kování, 

zábradlí). U rozsáhlejších stavebních úprav je žádoucí stratigrafický průzkum úprav 

interiérů.[21] 

6.2 Trvale udržitelný rozvoj 

Předpokladem trvale udržitelného rozvoje těchto zákonem chráněných ploch je respektování 

kulturních a přírodních hodnot včetně urbanistického, architektonického a archeologického 
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dědictví, které je výrazem identity území a nositelem historických tradic. Kulturní hodnoty 

nepochybně představují nezastupitelné turistické atraktivity jednotlivých regionů s přímým 

vlivem na finanční zdroje plynoucí z cestovního ruchu i řady navazujících odvětví ve sféře 

ostatních služeb. Kromě respektování urbanistického a architektonického kontextu 

zastavované lokality by plánování novostaveb v historickém prostředí mělo vycházet z 

celkového charakteru sídelní nebo přírodní krajiny. Obdobně i ze širších souvislostí 

obsažených v územně plánovací dokumentaci pořízené na základě územně plánovacích a 

analytických podkladů. Jedná se především o tzv. limity využití území zohledněné na úrovni 

celorepublikové (Politika územního rozvoje), krajské (Zásady územního rozvoje) nebo místní 

(Územní plány obcí). Vedle územního plánu zpracovaného v několika stupních (zadání, 

koncept, návrh, posouzení návrhu, vydání) náleží k účinným nástrojům územního plánování 

rovněž územní studie, regulační plán nebo přímo pro potřeby rezervací a zón zpracovávané 

plány zásad a ochrany. [22] 
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7. Hrad Český Šternberk 

7.1 Umístění NKP hradu Český Šternberk 

Hrad Český Šternberk se nachází 3 km od dálničního exitu č. 41 dálnice D1, kde se tyčí na 

skále nad levým břehem řeky Sázavy. 

 

 

 

7.2 Aktuální stav nemovitosti 

Hrad vyžaduje pravidelnou údržbu, jako je například impregnační nástřik šindelové střechy, 

který se provádí 1 x za 4 roky. V roce 2002 bylo opraveno opevnění jižní předsunuté bašty a 

v roce 2003 se opravila střecha tzv. dolního zámku, ve kterém se nachází pokladna a hradní 

restaurace. Na dolním zámku se opravil krov, provedlo se laťování a na to se položila nová 

břidlicová krytina. Byly provedeny nové izolační vrstvy a veškeré klempířské prvky. Další 

významnou opravou se stala v roce 2006 obnova jižní terasy s mostem a válcovou věží. Na 

věži byla odstraněna nevyhovující novodobá omítka, a cementové spárování. Bylo provedeno 

nové spárování vápennou maltou, zhotovení vápenné omítky, přeložení krytiny cimbuří, 

konzervace kovových a kamenných prvků. Následujícího roku 2007 se pokračovalo v obnově 

jižní terasy a horní části mostu. Provedly se zemní práce, oprava zděných konstrukcí, 

Obr. 2 – Hrad Český Šternberk – Širší vztahy 

      Zdroj: maps.google.cz 
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provedly se nové hydroizolační vrstvy vrchní části mostu, odvodnění, pokládka kamenné 

dlažby, obnova klempířských a zámečnických prvků a s tím další spojené práce.Od roku 2009 

probíhá na hradě oprava severního parkánu. Tato velice náročná stavební akce je plánována 

na několik dalších let.   

7.3 Zajištění provozu NKP 

7.3.1 Současný stav správy hradu 

Na rozdíl od státních hradů, je správa soukromé národní kulturní památky jednodušší a 

efektivnější.  

Zdejší kastelánka soukromého objektu konzultuje vše přímo s majitelem p. Zdeňkem 

Sternbergem, kdežto kastelán státního hradu musí veškerá svá rozhodnutí hlásit Národnímu 

památkovému ústavu, čímž se vytváří zdlouhavý byrokratický proces, který vede 

k oddalování a prodlužování potřebných úkonů, vedoucích ke zlepšení stavu památky. 

Současnou kastelánkou, jak jsem zjistil zároveň i Facility managerkou hradu, je od 

1. 12. 1999 Zuzana Míková. Zástupkyní pí Míkové je pí Karla Šmídová, která nastoupila na 

pozici v roce 2011. Práce obou žen je velice různorodá a často ovlivněna osobním programem 

pana Zdeňka Sternberga. 

Mezi každodenní povinnosti patří:  

 tvorba harmonogramu prohlídek, 

 zajišťování průvodkyň, 

 zajišťování pokladních, 

 příprava účetních podkladů, 

 nákup suvenýrů od externích dodavatelů, 

 evidence docházky zaměstnanců, 

 vyúčtování denních tržeb atd. 

Vzhledem ke skutečnosti, kterou jsem již zmínil výše, už po několik let na hradě probíhají 

rozsáhlé opravy. Součástí těchto oprav jsou kontrolní dny, kterých se kastelánka 
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bezpodmínečně účastní. Obvykle se konají jednou za čtrnáct dní (záleží na roční době a 

náročnosti prací) a to i za přítomnosti majitele hradu Zdeňka Sternberga, zástupců firmy, která 

opravy provádí, statika, architekta a v neposlední řadě i zástupci orgánů státní památkové 

péče a Národního památkového ústavu. Během tohoto dne dochází ke zhodnocení 

prováděných oprav a domluvě postupů dalších prací.  

Hrad byl v roce 2008 vyhlášen Národní kulturní památkou, proto se k veškerým opravám 

a zásahům do objektu vztahují ještě přísnější pravidla a povinnosti než dříve, kdy byl kulturní 

památkou. Pan Zdeněk Sternberg je povinen každý sebemenší zásah do objektu či jeho 

vybavení konzultovat s příslušnými orgány státní památkové péče. 

7.3.2 Zajišťování průvodců 

Průvodci tvoří velkou skupinu sezónních zaměstnanců. Jejich počet se každoročně mění a to 

z důvodu obsazenosti hradu nasmlouvanými prohlídkami a počtu návštěvníků. Orientační 

počet průvodců jsme s pí. kastelánkou stanovili na 20.  

Zájemci o post průvodce jsou podrobeni konkurznímu řízení o dvou kolech. 

Konkurzem zájemci prochází nejčastěji v březnu, před začátkem hlavní návštěvní sezóny. 

V případě že je uchazeč přijat, je mu doručen průvodcovský text, který se musí 

bezpodmínečně do nástupu na hrad naučit. První den v práci je nový průvodce proškolen o 

bezpečnosti práce a celý den chodí s již zavedeným průvodcem po prohlídkách a 

odposlouchává, aby si utříbil, jak to na hradě chodí. Druhý den je už normálně zaveden do 

provozu hradu a je s ním počítáno jako s plnohodnotnou pracovní sílou. 

7.3.3 Zajišťování nákupu upomínkových předmětů 

Samotný nákup a evidenci upomínkových předmětů zajišťuje kastelánka a její zástupkyně. 

Upomínkové předměty se prodávají v pokladně hradu na dolním nádvoří. Sortiment 

upomínkových předmětů je různorodý. Ukázky prodávaných upomínkových předmětů viz. 

Příloha č. 3 

Nákup upomínkových předmětů zajišťuje především p. Míková. Při výběru dodavatelů 

je hlavním kritériem to, aby výrobce byl nejlépe regionálního původu. Tím dochází k podpoře 

podnikání v regionu. Každou novou prodávanou věc na hradě schvaluje p. Míková. Nechce 

dopustit to, aby se prodávaly laciné, dovozové nekvalitní upomínkové předměty, protože 
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hezký a kvalitní upomínkový předmět je věcí, která bude uživateli sloužit, nebo mu dělat 

radost několik dalších let. 

7.3.4 Zajišťování stravování zaměstnanců 

Stravování zaměstnanců na hradě je rozděleno na stravování stálých zaměstnanců a stravování 

sezónních zaměstnanců. Příprava obědů se provádí v hradní restauraci, která je umístěna na 

dolním nádvoří hned vedle pokladny. Restaurace je určena jak pro návštěvníky hradu, tak pro 

zaměstnance. V plném provozu je od jara do podzimu. V zimním období, kdy na hrad jezdí 

pouze organizované skupiny návštěvníků by se provoz restaurace nevyplatil. 

7.3.5 Pronájem částí hradu 

Pronájem jakékoliv části Národní kulturní památky je velice složitou, administrativně 

náročnou a hlavně poměrně nebezpečnou akcí pro památku z důvodu možného poškození či 

znehodnocení vybavení interiéru hradu. 

Části, kde se provádějí turisté, čili expozice je již předem zavrhnuta, jako prostor který 

by se dal pronajímat. Hlavním důvodem je vysoká frekvence návštěvníků, kteří expozicí 

projdou. Pro potřeby filmového štábu je to naprosto nevyhovující aspekt. Z toho důvodu, že i 

krátký filmový záběr zabere na přípravu mnoho času a provoz prohlídek by byl zastaven. 

Další částí, kterou nelze pronajímat je ta část hradu, kterou obývá majitel pan Zdeněk 

Sternberg a jeho rodina. 
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8 Využití FM pro optimalizaci správy hradu 

8.1 Kdo je to Facility manager 

Během doby, kdy jsem docházel na hrad za paní kastelánkou na konzultace mé bakalářské 

práce jsem nabyl dojmu, že pozice kastelánky je vlastně plnohodnotný post Facility 

managera. Jak jsem zmínil v předchozí kapitole, je z velké části provozně – organizační 

funkcí. 

Facility manager je osobou, která nese zodpovědnost za řízení procesu provádění 

podpůrných služeb způsobem, který zajistí účelné efektivní plnění společenského poslání 

organizace. Aby každý Facility manager mohl dostát své zodpovědnosti, musí mít k tomu 

potřebné profesní způsobilosti, jejichž soubor má tři základní skladební složky:  

 technickou, 

 humanitní, 

 koncepční. 

Facility manager je strategickým partnerem vrcholového managementu klienta a 

zodpovědným managerem svým majitelům a ručí za bezporuchový chod svěřené organizace. 

[24] 

8.2 SW podpora Facility managementu na hradě 

SW podpora Facility managementu na hradě Český Šternberk je zajišťována pomocí SW od 

firmy BEZPO. Tento SW je speciálně přizpůsobený na míru takovéto nemovitosti, jako je 

hrad. Pomocí této aplikace je kastelánka informována o tom kdy se mají vykonat tyto 

činnosti: 

 školení zaměstnanců v BOZP, 

 proškolení zaměstnanců v požární ochraně, 

 revize elektrických zařízení, 

 revize hasicích přístrojů a hydrantů, 

 revize plynových zařízení, 
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 revize a kontroly komínů, 

 revize suchovodů, 

 revize hromosvodů, 

 školení řidičů motorových vozidel, 

 školení obsluhy motorových řetězových pil a křovinořezů, 

 školení obsluhy kotelny, 

 lékařské prohlídky. 

Používáním tohoto SW dochází k optimalizaci provozu hradu a nehrozí, že by zde některá 

z výše uvedených činností byla opomenuta a tím vzniklo riziko jak pro zaměstnance, tak pro 

samotný hrad. 

Program BEZPO běží na jednom z hradních počítačů a je pravidelně zálohovaný. Tento 

software poskytuje každodenní přehled o tom, které školení a revize je nutno zajistit 

Mezi další software používaný na hradě patří balík Office s programy Word, Excel, 

Outlook, Powerpoint, Acess, Pegas (vstupenky), Cesar (upomínkové předměty) a další. 

S rozvojem výpočetní techniky a SW, který začíná být dnes ve správě nemovitostí 

nezbytností můžeme do budoucna počítat s tím, že se ve správě hradu objeví software, který 

dnes začíná být standardem, jako je nadstavbové řešení k systému CAD, které zahrnuje 

základní databázová data, která jsou vhodná pro správu budov a objektů. 

 

8.3 SWOT analýza hradu Český Šternberk 

SWOT analýza je analytická metoda, jak zjistit na konkrétním zadání jeho silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). V našem 

případě se SWOT analýza použije z důvodu strategického řízení a plánování ve správě hradu. 

Z tohoto důvodu jsem zvolil tento nástroj, kterým rozpoznám silné a slabé stránky a navrhnu 

řešení. 
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Tab. 2 – SWOT analýza 

SWOT analýza hradu Český Šternberk 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 lokalita - výhodná poloha vůči dalším 

turisticky atraktivním místům 

 dopravní dostupnost osobní dopravou 

 dobré informační značení podél silnic 

 soukromá národní kulturní památka 

 zachovalost hradu 

 bohatá a zajímavá expozice 

 speciální výklady pro školky a školy 

 řeka Sázava → vodáctví 

 dostatek informačních materiálů a 

suvenýrů pro návštěvníky 

 spolupráce v mikroregionu CHOPOS 

 zapojení do akce Dny evropského 

kulturního dědictví UNESCO 

 kvalitní průvodci 

 příznivá cena vstupného 

 nízká návštěvnost mimo sezónu 

(období listopad - březen) 

 snižující se zájem zahraničních turistů 

 omezený prostor pro pořádání 

kulturních akcí (koncerty, divadla, 

apod.) 

 špatné meziměstské spojení  

 nelze hradit vstupné a nákup 

suvenýrů platební kartou 

 značně omezená kapacita parkoviště 

 málo atraktivní webové stránky 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 pořádání svatebních obřadů 

 dotace z českých a evropských fondů 

 účast na veletrzích cestovního ruchu 

 změna jídelníčku hradní restaurace 

 modernizace webové stránky 

 spolupráce s ostatními památkovými 

objekty v okolí 

 nedostatek finančních prostředků na 

opravy a údržbu památkového 

objektu a jeho vybavení 

 poškození interiéru příliš vysokým 

počtem návštěvníků 

 

8.3.1 Slabá stránka hradu – nízká návštěvnost mimo sezónu 

Nízká návštěvnost v období listopad – březen je dána tím, že se jedná o období, které nepatří 

mezi populární měsíce vhodné pro návštěvu hradu. Bývá sychravo a lidé raději tráví svůj 

volný čas doma, než aby šli na hrad. Dalším faktorem ovlivňující návštěvnost v tomto období 

je to, že není vodácká sezóna. Vodáci, kteří proplouvají po řece Sázavě přes Český Šternberk, 

se v letních měsících rádi zastaví a projdou si expozici a okolí hradu. Návštěvnost v tomto 

období zachraňují objednané skupinové zájezdy cestovních agentur.  Takto organizovaně 

přijíždějí hlavně turisté z Ruska a Itálie. 
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8.3.2 Slabá stránka hradu – snižující se zájem zahraničních turistů 

Snižující se zájem zahraničních turistů je podle mě zapříčiněn tím, že cizinci znají ČR jenom 

jako pojem Praha, Kutná Hora, pivo a ženy. Za další je to hlavně úkol ČCCR. Sám jsem se o 

tom přesvědčil na několika zahraničních cestách. Když jsem se setkal s místními lidmi, tak na 

otázku, kde je Praha nebo Česká republika, mi bylo odpovězeno „čechoslovákija, gut bír and 

bjutiful girls“. Hodně lidí nás pořád vnímá jako zemi východního bloku. Dalším důvodem je 

to, že ČR už není pro turisty tak finančně zajímavá jako dříve. 

8.3.3 Slabá stránka hradu - omezený prostor pro pořádání kulturních akcí 

Vzhledem k tomu, že hrad je v soukromém vlastnictví a majitel ho se svou rodinou využívá 

k bydlení, je tato možnost použití památky značně omezena. V prostorách dolního zámku se 

sice nachází volné prostory, ale ty jsou vhodné pouze pro konání menších výstav. Zvážil bych 

možnost pořádání takzvaných farmářských trhů na nádvoří hradu. Specifikem tohoto trhu by 

bylo to, že produkty musí pocházet z benešovského okresu. Tím by se podpořili lokální 

výrobci jak jídla tak například keramiky. Pro konání koncertu nebo divadelního představení je 

hrad i nádvoří nevhodné vzhledem k nedostatečnému prostoru a z důvodu rušení klidu 

majitele a poškození interiéru. Na nádvoří chová sokolník několik druhů ptáků a těm by 

případná hudební produkce také nevyhovovala. 

8.3.4 Slabá stránka hradu - špatné meziměstské spojení 

Při pohledu na mapu širších vztahů je v okolí Českého Šternberka dostatek větších měst, jako 

Benešov u Prahy, Kolín, Kutná Hora, Uhlířské Janovice a Praha. Jenže je tu problém 

s dopravní dostupností. Níže uvedu tabulku, kde je specifikováno, za jak dlouho se člověk 

dostane z uvedených míst do Českého Šternberka. 
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Tab. 7 – Dopravní dostupnost hradu 

Výchozí 

stanice 

Cílová 

stanice 

Dopravní 

prostředek 

Počet 

přestupů 

Čas strávený 

na cestě 

Počet 

spojů 

za den 

Benešov 

u Prahy 

Český 

Šternberk 
Vlak 1 1 hod : 29 min  5 

Benešov 

u Prahy 

Český 

Šternberk 
Autobus 0 32 min 3 

Benešov 

u Prahy 

Český 

Šternberk 
Automobil 0 25 min --- 

Kolín 
Český 

Šternberk 
Vlak 1 1 hod : 42 min 5 

Kolín 
Český 

Šternberk 
Autobus 2 2 hod : 35 min 2 

Kolín 
Český 

Šternberk 
Automobil 0 44 min --- 

Kutná Hora 
Český 

Šternberk 
Vlak 3 1 hod : 57 min 3 

Kutná Hora 
Český 

Šternberk 
Autobus 2 2 hod : 13 min 4 

Kutná Hora 
Český 

Šternberk 
Automobil 0 43 min --- 

Uhlířské 

Janovice 

Český 

Šternberk 
Vlak 1 59 min 5 

Uhlířské 

Janovice 

Český 

Šternberk 
Autobus 2 2 hod : 14 min 2 

Uhlířské 

Janovice 

Český 

Šternberk 
Automobil 0 18 min --- 

Praha 
Český 

Šternberk 
Vlak 1 (0) 1 hod : 53 min 6 

Praha 
Český 

Šternberk 
Autobus 1 (0) 1 hod : 37 min 5 

Praha 
Český 

Šternberk 
Automobil 0 34 min --- 

 

Z výše uvedeného přehledu dopravní dostupnosti je zřejmé, že nejvýhodnějším 

způsobem dopravy do Českého Šternberka je osobní automobil. Zde však narazíme na 

problém s parkováním, a to hlavně v letních měsících, kdy je o návštěvu hradu velký zájem. 

Tímto problémem se budu zabývat v návrhu rozšíření horního parkoviště. 
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8.3.5 Slabá stránka hradu - nelze hradit vstupné a nákup suvenýrů platební kartou  

Vytvořením SWOT analýzy jsme zjistili jeden zásadní problém, a to že na hradě nelze platit 

platební kartou. Vlivem rozvoje bezhotovostních plateb po celém světě, Českou republiku 

nevyjímaje, toto považuji za velice slabou stránku provozu hradu. Zahraniční turisté, kteří 

tvoří velkou část návštěvníků, jsou zvyklí na bezhotovostní platbu. Dalšími aspekty je to, že 

odpadá nutnost měnit si lokální měnu. Směnný kurz při platbě kartou se bere jako průměrný a 

tím platba pro zákazníka vychází nejvýhodněji. Použití karty je také psychologicky nenásilná 

metoda platby.  

8.4 Návrh platebního terminálu 

V České republice je registrováno více než 10 milionů platebních karet a jejich počet neustále 

roste. Zřídit terminály umožňuje v České republice pět finančních domů - Česká spořitelna, 

ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Instalaci samotného terminálu 

nabízejí všichni zprostředkovatelé zdarma. Přehled jednotlivých platebních terminálů je 

zpracován v příloze č. 4 – Druhy platebních terminálů. 

Vytvořil jsem návrh pro výběr poskytovatele této bankovní služby: 

Tab. 3 – Měsíční poplatky za terminál 

Bankovní ústav Výše obratu Poplatek 

Komerční banka 

0 - 25 000 Kč/měsíc 

25 - 50 000 Kč/měsíc 

nad 50 000 Kč/měsíc 

600 Kč/měsíc 

200 Kč/měsíc 

zdarma 

ČSOB 
do 30 000 Kč/měsíc 

nad 30 000 Kč/měsíc 

300 Kč/měsíc 

zdarma 

Raiffeisenbank informaci neposkytla --- 

UniCredit Bank 
do 30 000 Kč/měsíc 

nad 30 000 Kč/měsíc 

informaci neposkytla 

zdarma 

Česká spořitelna informaci neposkytla --- 
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Podle kastelánky je předpokládaná návštěvnost hradu v roce 2012 přibližně 100 tisíc 

osob. Při průměrné ceně za vstupenku 90 Kč a předpokladu, že 20 % návštěvníků bude hradit 

vstupné platební kartou, vychází měsíční obrat platebního terminálu 150 000 Kč. Do toho 

však není započítán prodej upomínkových předmětů, které také mohou být hrazeny platební 

kartou. Vzhledem k tomu, že má hrad zřízený bankovní účet u Komerční banky, navrhuji 

instalaci platebního terminálu od této společnosti. 

8.5 Slabá stránka hradu - značně omezená kapacita parkoviště 

Dalším problémem, který objevila SWOT analýza je značně omezená kapacita parkoviště. 

V obci Český Šternberk se nacházejí dvě parkoviště, které slouží pro potřeby parkování 

návštěvníků hradu. Horní, které bude předmětem mého řešení a dolní, které je ve vlastnictví 

obce a není možno jakkoliv rozšířit z toho důvodu, že se nachází uprostřed obce. 

Nynější stav horního parkoviště na první pohled neodpovídá evropským standardům 

parkování. Jedná se o asfaltovou plochu, která volně navazuje na stávající komunikaci č.111. 

Při příjezdu od dálnice D1 se parkoviště nachází cca 100 metrů za značkou Český Šternberk 

po levé straně. Z vlastní zkušenosti vím, že hlavně v letních měsících, kdy je nápor 

návštěvníků na hrad největší, automobily parkují, kde se dá. Tímto dochází k ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na této komunikaci. Na stávající parkovací ploše jsou 

vyznačena 4 místa pro parkování autobusů a 24 míst pro parkování osobních automobilů. 

Aktuální stav je takový, že parkování musí řídit pověřená osoba, která dohlíží na správné 

rovnání vozů při parkování. Zároveň vybírá poplatek za parkování. Při plné obsazenosti 

parkoviště dochází k prostorovým kolizím, jedno auto vadí druhému při parkování, výjezdu 

atd. 

Provedl jsem návrh nové parkovací plochy, který bude řešit stávající nevyhovující 

stav. Při návrhu parkoviště jsem se řídil normou ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Parkoviště a 

pozemky, které s ním přímo sousedí, jsou ve vlastnictví majitele hradu. Původní stav 24 

parkovacích míst pro osobní automobily a 4 místa pro autobusy jsem rozšířil na celkový počet 

44 míst pro osobní automobily a 8 míst pro autobusy. Zároveň jsem navrhl chodníky pro pěší 

a dva nové přechody pro chodce, které navazují na dva nově vybudované chodníky, které ústí 

u příjezdové cesty k hradu. Do návrhu jsem také zahrnul dopravní značení. Vše je znázorněno 

v příloze č. 5 – Návrh nové parkovací plochy. 
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Obr. 3 – Návrh rozšíření parkovací plochy 

Zdroj: www.mapy.cz, úprava Tomáš Seliger 

Znázornění kapacit jednotlivých parkovišť v tabulce: 

Tab. 4 – Sumarizace parkovišť 

Parkoviště 

Stávající 

kapacita 

osobní 

automobily 

Stávající 

kapacita 

BUS 

Návrh 

rozšíření 

osobní / 

BUS 

Stávající 

počet 

vyhrazených 

stání 

Návrh o 

rozšíření 

vyhrazených 

stání 

Horní 24 4 20 / 4 0 3 

Dolní 29 2 --- 0 --- 

 

http://www.mapy.cz/
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Propočet ceny nové parkovací plochy bude vycházet z Průměrných cen dopravní a 

technické infrastruktury pro rok 2012. Zdrojem těchto informací je www.uur.cz. Povrchovou 

úpravu parkovací plochy jsem zvolil kamenivo obalované živicí (asfalt). Tento druh povrchu 

se do řešené lokality hodí nejvíce, a to z toho důvodu, že stávající plochy jsou již tímto 

povrchem opatřeny a nejlépe se udržují, jak při letní tak zimní údržbě. V propočtu ceny 

parkoviště nejsou zahrnuty náklady na úpravu okolního terénu, tj. úprava okolních svahů. 

CENY DLE VYHLÁŠKY MINISTERSTVA FINANCÍ č. 3/2008 Sb., O PROVEDENÍ 

NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA č. 151/1997 Sb., O OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A 

O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, 

(OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Parkoviště (5 Komunikace pozemní – SKP 46.23.11.4 – cena v Kč za 1 m
2
 plochy 

komunikace) 

Tab. 5 – Orientační ceny za 1 m
2
 plochy parkoviště 

Číslo 

položky 
Objekt 

1 

dlážděný 

2 

monolitický 

beton 

3 

montovaný 

betonový 

4 

kamenivo 

prolévané 

živicí 

5 

kamenivo 

obalované 

živicí 

6 

bez 

krytu 

5.2 Parkoviště 2445 Kč 2483 Kč 1990 Kč 1810 Kč 2458 Kč 657 Kč 

[25] 

Rozměry parkovacích stání určuje norma ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy), 

ČSN 73 6057 (garáže), nebo ČSN 73 6058 (hromadné garáže), popř. též ČSN 73 6110.Od 

04/2011 platí přepracovaná ČSN 73 6056, která problematiku v některých detailech řeší 

trochu odlišně od předchozí. Záleží na úhlu stání, ale také na jeho šířce (při větší šířce stání se 

může zúžit komunikace). Při umožnění přesahu nad zeleň nebo jinou VOLNOU plochu (ne 

základní šířka chodníku)a při výšce obrubníku max. 10 cm je možno odečíst z délky stání 

0,50m. 

Platná legislativa (TP171) pracuje s následujícími rozměry vozidel (v mm): 

 osobní automobil: 1760 x 4740, 

 autobus (2 nápravy): 2550 x 12000.[26] 

http://www.uur.cz/
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Pro modelovou situaci zvolíme povrch parkoviště z kameniva obalovaného živicí. 

Tab. 6 – Propočet ceny parkoviště 

 

Počet nových 

parkovacích 

míst 

Výměra 
Plocha na 1 

vozidlo
 

Cena za 

m
2
 

Plocha 

celkem 

Osobní 

automobil 
44 --- 12,50 m

2 
2458 Kč 550,00 m

2 

BUS 8 --- 74,00 m
2 

2458 Kč 592,00 m
2 

Vyhrazená 

stání 
3 --- 18,55 m

2
 2458 Kč 55,65 m

2
 

Zelené plochy --- 372,00 m
2
 --- 286 Kč 372,00 m

2
 

Chodníky --- 498,00 m
2
 --- 896 Kč 498,00 m

2
 

Komunikace --- 1320,00 m
2
 --- 2458 Kč 1320,00 m

2
 

Celkem plocha 3 387,65 m
2 

Celková cena za parkoviště 6 734 288 Kč 

 

8.6 Návrh úkonů pro údržbu parkoviště 

Nově navržená parkovací plocha se oproti stávajícímu parkovišti zvýší přibližně 4x. Tato 

změna bude znamenat větší nároky na údržbu. Stávající stav je takový, že letní i zimní údržbu 

zajišťoval hlídač v rámci svých možností nebo po provozní době parkoviště. Při sněhové 

kalamitě byl povolán na pomoc traktor s pluhem.  Po navýšení kapacity parkoviště nebude 

moci tuto službu zajišťovat sám. 

Údržbu parkoviště rozdělíme do dvou období a to letní a zimní. Podle následujícího 

přehledu bude zřejmé, které úkoly budou potřeba vykonávat. 
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Letní údržba: 

 zametání plochy parkoviště (dle rozsahu znečištění ručně nebo strojně), 

 údržba zelených ploch – sečení trávy, 

 vyprazdňování odpadkových košů, 

 postřik zámkové dlažby chodníků proti zarůstání mechem, 

 čištění kanalizačních vpustí, 

 zalévání travnatých ploch, 

 zametení posypového kameniva. 

Zimní údržba 

 strojní odklízení sněhu z odstavných ploch, 

 strojní odklízení sněhu z chodníků, 

 posyp ošetřených odstavných ploch, 

 posyp ošetřených chodníků, 

 likvidace ledových kolejí a zmrazků – manuálně. 

Rizika spojená s nedodržením letní či zimní údržby mohou mít nepříjemné následky. 

V letním období se může jednat o přeplněné odpadkové koše a tím spojený nepořádek kolem 

nich. Další chybou může být nezalití travnatých ploch a vypálení trávy. V zimním období při 

nedostatečné péči o úklid chodníků od sněhu, může dojít k vážným zraněním chodců a 

odpovědnost by padla na provozovatele parkoviště – hrad. To samé platí o parkovací ploše. 

Při nedostatečné údržbě vznikají ledové koleje a zmrazky, které vadí pohybu vozidel a 

autobusů po parkovací ploše a tím vznikají nebezpečné situace. Při přívalovém sněžení, kdy 

nebude k odstranění sněhu stačit běžná mechanizace, jako je fréza na sníh, bude do akce 

povolán traktor s radlicí. V extrémních případech, kdy už nebude možno sníh hrnout na místa 

tomu určená (travnaté plochy, nevyužívané plochy parkoviště), bude nutno, mimo provozní 

dobu parkoviště přistaví těžkou techniku v podobě kolového nakladače a nákladního 
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automobilu a nakupený sníh odvést pryč na obecní skládku posypového materiálu, kde je 

určený prostor pro skládku sněhu. 

8.7 Definování nedostatků webových stránek (k datu 1.1.2013) 

Po provedení SWOT analýzy webových stránek hradu Český Šternberk se přímo nabízí 

příležitost webové stránky zmodernizovat, viz příloha č. 6 – Aktuální vzhled webových 

stránek. Zde se vyskytují se tyto hlavní problémy: 

 nedostatečná velikost písma, 

 přehlednost některých sekcí, 

 chybí fotogalerie hradu, 

 nedostatečná propagace kulturních akcí (výstavy, vernisáže…), 

 nemoderní grafika. 

 Po obsahové stránce bych doplnil hlavně fotogalerii, která je v dnešní době pro 

propagaci objektu nezbytná, a dále bych rozšířil nabídku suvenýrů v internetovém obchodě, 

protože pouhým prodejem pohledů v dnešní době zákazníka neuspokojíme. Úpravy by se 

měly dotknout hlavně grafické stránky a to převedení webových stránek do formátu FLASH, 

který v dnešní době umožňuje až ohromující možnosti tvorby webových stránek. 

Nejdůležitější je, aby webové stránky byly přehledné a návštěvník se mohl snadno 

zorientovat, proto také doporučuji zvětšit velikost písma, neboť starší návštěvníci by mohli 

mít s přečtením textu problémy. Jasné a poutavé písmo každého zaujme a usnadní orientaci.  

Co se týká barevného provedení, zvolil bych jasnější barvy, podkladová modrá barva 

pěkně ladí s titulním obrázkem, ale nadpisy, které jsou jen o pár odstínů tmavší, se na stránce 

ztrácejí. 

Další možnosti, jak zatraktivnit webové stránky je zavést virtuální prohlídku hradu a 

hlavně návštěvní knihu, kam turisté mohou psát své zážitky, dojmy či připomínky. Správa 

hradu tím navíc od návštěvníků získá zpětnou vazbu na vzniklé situace. 

Vytvořením zábavního portálu na webových stránkách hradu by se dala zvýšit 

návštěvnost stránek a s tím jde ruku v ruce umístění několika reklam regionálních dodavatelů 
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upomínkových předmětů. Z této reklamy by se dal financovat provoz a aktualizace webových 

stránek.  

Zábavní portál by mohl vypadat jako průchod historií hradu Český Šternberk, kde by 

uživatel aplikace začínal v roce, kdy je datováno založení hradu a postupně by procházel až 

po současnost. Postup do další časové úrovně by byl podmíněn řešením různých rébusů a 

hádanek vztahujících se k danému časovému období. Každé časové období by bylo doplněno 

o animace a obrázky, které by ho přesně specifikovaly. Na vývoji této aplikace by se aktivně 

podíleli zaměstnanci hradu a průvodci, kteří by se obsadili jako herci do připravovaných 

scének či animací. 

Samotná realizace nových webových stránek bude probíhat po odsouhlasení finální koncepce 

pí. Míkovou a majitele hradu. Po tomto kroku bude zakázka nabídnuta do výběrového řízení 

několika firmám, které se zabývají tvorbou flashových webových stránek. Toto zaměření je 

velice důležité, protože interaktivní aplikace pro děti zvaná František toto kódování potřebuje.  

Vítěz výběrového řízení bude určen podle nabídkové ceny a stávajících referencí (již 

vytvořených webových stránkách). Podle předběžného průzkumu se bude cena nových 

webových stránek pohybovat v rozmezí od 9 000,- Kč do 11 000 ,- Kč. 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo definovat základní pojem NPÚ, popsat druhy památkových 

ochran, popsat Zákon o státní památkové péči na dané NKP, udělat rozbor možností čerpání 

dotací z ČR a EU a aplikovat FM na konkrétní NKP, v tomto případě na hrad Český 

Šternberk. 

Správa Národní kulturní památky je proces, který čítá několik desítek úkonů denně. 

Tuto pozici profesionálně zastává kastelánka hradu, paní Zuzana Míková. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o NKP je nutná spolupráce s příslušným památkovým ústavem a to hlavně 

v otázce rekonstrukcí nemovitých částí hradu, tak i movitého inventáře hradu. 

V praktické části bakalářské práce jsem se soustředil na aplikaci Facility 

managementu do provozu hradu.  Pro prvotní zjištění problémů jsem zvolil metodu SWOT 

analýzy, kterou jsem aplikoval na hrad Český Šternberk. U webových stránek jsme definoval 

nedostatky a navrhnul řešení na odstranění. Analýzou byly zjištěny hlavní nedostatky. 

Nedostatečná parkovací kapacita v okolí hradu, nemožnost provádění bezhotovostních plateb 

v pokladně hradu a nevyhovující stav webových stránek. 

Jako řešení problému s parkováním byla zvolena možnost rozšíření kapacity horního 

parkoviště o 20 parkovacích míst pro osobní automobily a 4 parkovacích míst pro autobusy. 

Jakékoliv rozšíření spodního parkoviště nepřipadá v úvahu, a to z důvodu, že se nachází 

v centru obce a z jedné strany je limitováno řekou Sázavou a z druhé strany stávající 

zástavbou. 

Dalším problémem, který zjistila SWOT analýza je to, že se na hradě nedá platit 

bezhotovostně – kartou. Proto jsem provedl průzkum trhu a udělal výčet společností, které 

poskytují platební terminály. Výsledek byl shrnut do tabulky, podle které se vedení hradu 

může rozhodnout, které bankovní společnosti dá přednost. Orientačním výpočtem podle roční 

návštěvnosti jsem došel k výsledku, že by se dal terminál do hradní pokladny nainstalovat a 

jeho provoz by byl zdarma.  

Posledním řešeným problémem bylo zjištění aktuálního stavu webových stránek 

hradu, kde bylo konstatováno, že jsou v nevyhovujícím stavu a bude nutná náprava. Zároveň 

byla zvážena možnost více zatraktivnit webové stránky naučnou aplikací pro děti. Tím by 

mohlo dojít k navýšení návštěvnosti stránek a staly by se tak rentabilnější. Zvýšil by se zájem 
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regionálních dodavatelů upomínkových předmětů a možnost vyvěšení reklamy na hlavní 

stránce a tím případný zisk. 
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Příloha č. 1 – Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pohled na hrad od východu 

Zdroj: Tomáš Seliger 

 

Pohled na hrad od západu 

Zdroj: Tomáš Seliger 

 



 

 

 

 

 

 

Vstup na nádvoří hradu 

Zdroj: Tomáš Seliger 

 

Výhled z hradu na řeku Sázavu 

Zdroj: Tomáš Seliger 

 



 

 

 

 

 

 

Nevyhovující situace parkování 1 

Zdroj: Tomáš Seliger 

 

Nevyhovující situace parkování 2 

Zdroj: Tomáš Seliger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Historie hradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Historie samotného hradu je velmi rozmanitá a začíná se datovat roku 1241, kdy byl hrad 

založen. Zvláštností je to, že po celou dobu své existence, až na krátká časová období patřil 

rodu Sternbergů. 

 1241 hrad založen Zdeslavem ze Sternberga 

 14. stol. obranný systém hradu zdokonalen výstavbou třípatrové věže na severu 

spojené s hradem hradbou  

 1465 Zdeněk ze Sternberga v čele Zelenohorské jednoty  

 1467 hrad dobyt královskými vojsky Jiříka z Poděbrad  

 přelom 15. a 16. stol. poškozený hrad opravován a rozšiřován, zdokonalen obranný 

systém; stavba jižní válcové věže a tzv. hladomorny  

 1627 hrad vypleněn vzbouřeným lidem  

 60. léta 17. stol. na hradě pracuje italský štukatér Carlo Brentano 

 1712 Janem Václavem vymírá po meči větev Holických ze Sternberga, hrad postupně 

v majetku několika různých rodů  

 1751 při ohradní zdi postaven dolní zámek  

 1841 hrad kupuje Zdeněk ze Sternberga z rodové linie Konopišťských  

 1949 hrad státem vyvlastněn  

 1992 hrad vrácen v restituci současnému majiteli Zdenku Sternbergovi[23] 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erb rodu s hvězdou 

                                                  Zdroj: www.kohoutikriz.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Příklady prodávaných 

upomínkových předmětů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           Dřevěné meče v cenové relaci 45,- až 160 

                                                                                                Zdroj: Tomáš Seliger 

 

České sklo KrasGlas v cenové relaci 480,- až 820 Kč 

                 Zdroj: Tomáš Seliger 

 



 

 

 

 

 

 

Regionální keramika od p. Syslové  v cenové relaci  50,- až 180,- Kč 

                       Zdroj: Tomáš Seliger 

 

Tištěné produkty v cenové relaci 25,- až 250 Kč 

Zdroj: Tomáš Seliger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 – Druhy platebních terminálů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stacionární platební terminál 

Používá se tam, kde není potřeba s platebním terminálem nikam odbíhat jako například 

v restauraci. Pro hradní pokladnu ideální typ přístroje. Propojení s bankou se děje pomocí 

internetu, který je na hradě zaveden. Napájení je běžné síťové 230 V. 

 

  

Přenosný bluetooth terminál 

Tento druh terminálu najde využití hlavně v restauracích a kavárnách. Jeho výhodou je to, že 

do základny na které mobilní jednotka leží je přiveden internet i napájení a s tou terminál 

komunikuje pomoci technologie bluetooth. V základně je terminál neustále dobíjen. 

 

 

  

 

Stacionární platební terminál 

                                                  Zdroj: www.globit.cz 

 

Přenosný platební terminál 

                                                  Zdroj: www.globit.cz 

 



 

GPRS přenosné platební terminály 

GPRS platební terminál autorizuje transakce pomocí datové sítě mobilního operátora. 

Obchodníkovi tedy umožňuje akceptovat platební karty kdekoliv, kde je v dosahu síť GPRS. 

Tento terminál najde využití hlavně při prodejních výstavách, u rozvážkových služeb, vozidel 

taxi nebo policie. Propojení s bankou je pomocí GPRS SIM karty mobilního operátora. 

Samotný přístroj je možné nabíjet jak autonabíječkou, tak běžným síťovým napětím 230 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPRS přenosný platební terminál 

                                                  Zdroj: www.globit.cz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 – Aktuální vzhled webových stránek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aktuální stav webových stránek hradu 

                                                           Zdroj: www.hradceskysternberk.cz 
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