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Anotace 

Disertační práce poskytuje pohled do problematiky vztahů mezi dvěma obory – 

městským inženýrstvím a památkovou péčí, jako důležitých nástrojů majících potenciál 

ovlivňovat podobu historických sídel, chráněných prostřednictvím prohlášení za městské 

památkové rezervace a zóny. Práce sleduje shody a odlišnosti přístupu k širšímu spektru 

otázek, jejichž řešení má výrazný dopad na podobu a uchování historického charakteru a 

udržitelného rozvoje našich měst.  Při zpracování bylo postupováno od metod a metodik 

památkové péče, přes případové studie vybraných druhů zástavby, formování plošné 

památkové ochrany až k regeneraci památkových rezervací a zón, tj. k možnostem finanční 

podpory při obnově jednotlivých prvků těchto celků, a bylo užito jak analytické, tak 

syntetické metody, metody SWOT, statistických metod, archivních pramenů a přístupných 

dokumentů úřední povahy. Řešená problematika je pro větší názornost doplněna tabulkami 

a grafy.  

Cílem práce bylo nalezení styčných bodů mezi městským inženýrstvím a památkovou 

péčí, prezentace vhodnosti či nevhodnosti novější a navrhované výstavby v historických 

sídlech, jako typů zlepšujících či zhoršujících městské prostředí, a také přínosu městského 

inženýrství a památkové péče pro tato sídla. Dále bylo prováděno zkoumání výše finančních 

podpor směřovaných ve vybraných programech do regenerace památkových rezervací a zón, 

přičemž byla prověřována i konkrétní situace v Olomouckém kraji, jako reprezentativního 

vzorku, na němž lze velmi dobře dokumentovat trendy vývoje.    

Práce může sloužit jako východisko k dalšímu zkoumání jednotlivých oblastí vztahů 

mezi městským inženýrstvím a památkovou péčí, k formování podmínek pro novou výstavbu, 

k upřesnění pravidel plošné památkové ochrany, úpravu výše finanční podpory potřebné pro 

obnovu kulturních památek, pro zájemce o danou problematiku atd.   

Klíčová slova: Památková péče, památkové rezervace, památkové zóny, městské 

inženýrství, historická sídla, metodiky, nová zástavba. 
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Summary 

The dissertation provides the view into the issues between two subjects- city 

engineering and preservation of monuments as the important instruments possessing the 

potentiality to influence the form of historical seats that are protected by the declaration of 

conservation areas and zones. The work follows the sameness and differences of attitude to 

the wider spectrum of question of which solutions has an enormous impact of form and 

preservation of historical character, and sustainable development of our cities and towns. 

During the processing it was proceeded from methods and methodology of preservation of 

monuments, through case studies of selected kinds of housing, forming of area support to 

regeneration of conservation areas and zones, i.e. to the possibilities of financial support to 

the renewal of individual elements of these units, and it was used both analytical and 

synthetical method, SWOT method, statistical methods, archival sources, and accessible 

official documents. The discussed issue is complemented with tables and graphs. 

The aim of the work was to find the contact points between city engineering and 

preservation of monuments, presentation of appropriateness or inappropriateness of newer 

and suggested construction in historical seats as the types improving or exacerbating the 

urban environment, and benefits of city engineering and preservation care for these seats as 

well. Next, it was done the research into the amount of financial support oriented on the 

regeneration of preservation areas and zones in selected programmes where there was 

checked even the concrete situation in Olomouc region as the representative sample that 

can be very well documented according to the trends of development. 

The dissertation can serve as the solution for next researching of individual areas of 

relations between city engineering and preservation of monuments, forming of conditions 

for new constructions, specification of rules for planar preservation protection, adjustment 

of amount of financial support needed for renewal of cultural monuments, also for people 

interested in given issues etc. 

Keywords: conservation of monuments, conservation area, urban engineering, 

historical seat, new housing development. 
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Úvod 

a) Obecná část 

  

Předkládaná disertační práce se zabývá vztahy mezi městským inženýrstvím a 

památkovou péčí, plošnou ochranou historických sídel a jejich proměnou, včetně novější a 

nové zástavby, a náhledu na ně z hlediska zájmů státní památkové péče. Dále se dotýká 

úpravy veřejných prostranství a finanční podpory určené pro obnovu našeho kulturního 

dědictví. Zpracování takto pojaté práce má své opodstatnění, neboť přístupy k našim 

historickým sídlům a jejich dochované autenticitě nejsou v současnosti vždy uspokojivé.  

Vztahům mezi městským inženýrstvím a památkovou péčí není věnována dostatečná 

pozornost, přestože vzájemné kontakty a průniky obou oborů jsou pro historická města 

dozajista přínosem. Více je sledována podoba nové zástavby, která se nezřídka projevuje 

jako neuralgický bod a stává se centrem odborných i jiných, často velmi bouřlivých, diskusí. 

Zkoumáme-li stav našich historických sídel, velmi brzy zjišťujeme, že aplikovaný 

necitlivý přístup k nim není pouze problémem teritoria, v němž žijeme, ale že se jedná se o 

problém obecný, neboť i obyvatelé jiných regionů a kontinentů jsou nuceni se s tímto 

„moderním trendem“ stále více vyrovnávat. V globalizujícím se světě se nepříznivé změny, ať 

již probíhají v sousedství, nebo tisíce kilometrů daleko, dotýkají jednoho každého z nás, 

neboť se tím zmenšuje historické, kulturní a materiální dědictví lidstva. K uvědomění si 

negativního přístupu k historickým hodnotám měst a pozdní lítosti, která však může být již 

jen reflexí, byť přínosnou a sloužící jako memento, uveďme alespoň jeden citát, týkající se 

jihokorejského Soulu: „Hlavní město Soul je s více jak deseti milióny obyvateli politickým, 

kulturním a společenským centrem Korejské republiky… Po půl století jsme upřednostňovali 

novou podobu města, kulturní dědictví jsme považovali za přežitek a velkou překážku 

bránící rozvoji města a teď toho litujeme. Společnými silami se pečlivě staráme o naše 

národní dědictví a pomocí rekonstrukce a oprav se usilovně snažíme o oživení dnes již 

ztraceného….“ 1 

                                                           
1 Úvodní motto k výstavě „Soul – město obehnané hradbami“, která se uskutečnila v Muzeu hlavního města 
Prahy v termínu 25.9. – 10.11.2013.  
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Naším cílem a úkolem by mělo být splnění povinnosti co nejvíce zachovat autentický 

charakter historických sídel (při udržitelném rozvoji), a na splnění tohoto nelehkého úkolu se 

musí podílet jak památková péče, tak také městské inženýrství. Odpověď na otázku, proč se 

nyní zabývat právě touto problematikou, je nasnadě: důvodem je její aktuálnost. 

Uvedená problematika není zcela opomíjena, lze se však důvodně domnívat, že není 

dostatečně řešena a stále existují značné rezervy pro zabývání se zejména lokálními 

problémy. Po jejich důkladném poznání lze shrnout získané poznatky, vyvodit závěry a 

následně vytvořit odpovídající syntézu.2 I proto chce tato práce mj. věnovat pozornost 

historickým sídlům Olomouckého kraje, shromáždit podstatná data o vytvoření plošné 

ochrany a jejího rozsahu, změnách v jejich struktuře – vybrané novější a nové zástavbě, 

obnově veřejných prostorů, finanční podpoře, nalézt shodné body mezi městským 

inženýrstvím a památkovou péčí a následně dojít k hlubšímu zobecnění. 

 

b) Potřeba památkové péče 

 

V současnosti je často kladena otázka po smyslu existence památkové péče. To má 

své příčiny a možná, že jsme dnes nuceni se po tomto smyslu ptát více, než dříve, což je silně 

podmíněno postojem společnosti - ten je totiž jednoznačně rozpačitý. Zvláště v poslední 

době je vztah k ochraně jednotlivých objektů, stejně jako k plošné ochraně kvalitních částí 

našich historických sídel místy až nepřátelský. Negativní přístup pramení z obavy, že by se 

centra měst mohla stát jakýmisi skanzeny bez dalšího rozvoje. Nemalý podíl hrají jistě také 

osobní zájmy přenášené prostřednictvím samosprávy. Některá města otevřeně usilují o 

zmenšení plošné památkové ochrany, případně dokonce o její zrušení.3 Část podnikatelů a 

vlastníků objektů, ležících v památkových rezervacích a zónách, přidává také očekávání 

                                                           
2 Srov. např. NOVOTNÁ, D. Památkově urbanistické průzkumy, vědecké hodnocení a odborná dokumentace 
historických měst v ČR v návaznosti na historické a průzkumové podklady oboru památkové péče. Vědecký úkol 
MK 07503233303 71305 Národního památkového ústavu, 2005 – 2011.  
 
3 Tak např. Z let 2012 - 2013 máme doloženo úsilí o omezení rozsahu památkové zóny v Ledči nad Sázavou, pro 
jehož podporu uspořádalo vedení města rozsáhlou anketu. Snaha nebyla úspěšná. Srov. ČTK, Ledečská radnice 
si zatím omezení památkové zóny nevymohla. Archiweb, 19.8.2013. Dostupné on-line z  
http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=13966. Obdobně se snažila či snaží postupovat i 
jiná města. 
 
  

http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=13966
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zvýšených nákladů vynakládaných na údržbu a rekonstrukci svých nemovitostí a obavu ze 

zablokování rozvoje své podnikatelské činnosti. Avšak setkáváme-li se snahou o zrušení, 

nebo alespoň o omezení plošné památkové ochrany, pak tento přístup není jediný, neboť 

jinde o ni usilují.4 V zájmu objektivnosti musíme ovšem současně přiznat, že k negativnímu 

přístupu přispívají někdy i samotní památkáři.  

 

c) Cíle práce a hypotézy 

 

Cílem práce je nalezení styčných bodů mezi městským inženýrstvím a památkovou 

péčí, dále prezentování vhodnosti či nevhodnosti novější a navrhované nové výstavby v 

našich historických městech, přínosu památkové péče a městského inženýrství pro tato 

sídla.  Dále bude prováděno zkoumání výše finančních podpor směřovaných ve vybraných 

programech do regenerace památkových rezervací a zón, přičemž bude prověřována i 

konkrétní situace v Olomouckém kraji, jako reprezentativního vzorku, na němž lze velmi 

dobře dokumentovat trendy vývoje.    

K výše uvedené problematice, po prostudování dostupných pramenů a literatury, ať 

již v písemné či elektronické podobě, byly zformulovány následující hypotézy, s nimiž budu 

dále pracovat a u nichž se pokusím ověřit jejich pravdivost: 

1. „Potřebují naše historická města chránit prostřednictvím památkové péče?  

2. „Existují styčné body mezi městským inženýrstvím a památkovou péčí?“ 

3. „Ovlivňuje městské inženýrství historické dědictví?“ 

 

Disertační práce je členěna na kapitoly a podkapitoly, věnující se postupně 

jednotlivým tématům: vývoji památkové péče u nás a její institucionalizaci, jako základnímu 

uvedení do oboru památkové péče, metodám a metodikám památkové péče - podstatnému 

východisku pro praxi (metodiky památkové péče jsou vodítky poskytujícími představu o 

přístupu památkové péče k jednotlivým problémům řešených projektanty, investory atd.). 

Kapitola „Městské inženýrství a památková péče“ klade důraz na objasnění vztahů těchto 

                                                           
4 Např. Brno – Lesná. Srov. REDAKCE, Sídliště Lesná usiluje o zápis mezi památkové zóny. Lidé se nemusí bát 
omezení. Brněnský deník, 22.9.2014. Dostupné on-line z   http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/sidliste-
lesna-usiluje-o-zapis-mezi-pamatkove-zony-lide-se-nemusi-bat-omezeni-20.html. 
 

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/sidliste-lesna-usiluje-o-zapis-mezi-pamatkove-zony-lide-se-nemusi-bat-omezeni-20.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/sidliste-lesna-usiluje-o-zapis-mezi-pamatkove-zony-lide-se-nemusi-bat-omezeni-20.html
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dvou oborů a jejich vzájemného ovlivňování a setkávání se. Další kapitola pojednává o vzniku 

a formování plošné památkové ochrany našich historických měst, a to od obecné roviny až 

po zkoumání situace v jednom konkrétním regionu - v daném případě v Olomouckém kraji. 

Následná kapitola pak na případových studiích vybraných staveb v územích, na nichž jsou 

uplatňovány zájmy státní památkové péče, dokumentuje jejich dopady na konkrétní města a 

vhodnost či nevhodnost zvoleného druhu zástavby. Práce se taktéž věnuje finančnímu 

přínosu dotačních programů a podpor, jako logickému završení celé sledované problematiky. 

Mimo výše uvedené kapitoly nechybí nezbytné součásti práce, jako jsou úvod, závěr, 

vyhodnocení hypotéz, zhodnocení využitelnosti práce a jejího přínosu, bibliografické odkazy, 

seznam použitých pramenů a literatury, a taktéž přílohy. 

   

d) Zpracování 

 

Zpracování disertační práce se opírá o dostupnou literaturu, a to jak v klasické 

tištěné, tak i v elektronické formě. Část věnovaná konstituování plošné památkové ochrany 

s přihlédnutím k Olomouckému kraji vychází z archivních podkladů, dostupných zejména na 

příslušném územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Olomouci, a 

pro její zpracování je užito analytické metody. Kapitola pojednávající o novostavbách 

v chráněných územích a nové plošné zástavbě částí historických měst využívá jak literatury, 

tak i veřejně dostupných dokumentů úřední povahy a taktéž SWOT analýzy, jejímž 

prostřednictvím se pokouší zjistit možnosti a přínos nové (novější) zástavby v našich 

historických sídlech. Práce taktéž obsahuje grafy, tabulky a obrazovou přílohou.  

 

e) Literatura  

 

 

V současné době vypadá situace obou oborů (městského inženýrství a památkové 

péče) tak, jako by oba obory existovaly zcela odděleně, bez nějakého výraznějšího 

vzájemného vztahu, čemuž také více méně konvenuje i existující literatura.  

Pro městské inženýrství lze spatřovat výchozí literaturu v několika pracích, které 

mohou být také chápány jako úvody do problematiky jednotlivých oblastí, jimiž se daný obor 

dále zabývá. Jsou to především dvě publikace se shodným názvem „Městské inženýrství“, 

dále práce, zabývající se krajinou a zelení -  „Architektura krajiny a rekreace“, a díla, věnující 
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se odstraňování negativních dopadů na lidský životní prostor, které člověk způsobil svou 

činností – „Regenerace průmyslových ploch I, II“.5   

Dopadů lidské činnosti na městská sídla si všímá Roman Koucký, který kritizuje 

negativní důsledky, projevující se při stavění překážek v tvorbě a změně podoby měst. Ve 

svých názorech drží vcelku přímou linii, jíž začal přednáškami „Zločiny proti městskosti I. a 

II.“, v nichž nejprve kritizoval plošné asanace uskutečněné v období totality, aby se pak 

postavil proti památkové péči, jako údajné moci, bránící budování nových staveb 

v historickém prostředí, a následně své názory shrnul v „Elementárním urbanismu“.6   

V osmdesátých letech 20. století se o formování koncepce památkové ochrany 

historických sídel v České republice pokusil kolektiv pod vedením Aleše Vošáhlíka v rámci 

plnění výzkumného úkolu - Koncepce památkové obnovy historických měst v ČSR. Jednalo se 

o vytvoření systému v pojetí památkové ochrany, způsobu prohlašování památkových 

rezervací a zón, o stanovení zásad péče o vybraná historická města, vše s množstvím 

obrazových a dalších příloh.7  

Novou tvorbou v historickém prostředí se zabývala ostravská konference „Obnova 

památek 2010“, z níž následně vzešel sborník „Současná tvorba v historickém prostředí“.8    

Od nové architektury je již jen krok k architektuře moderní. I ona je v centru téměř 

nepřetržité pozornosti, jež nachází svůj odraz v konání konferencí a seminářů, často 

                                                           
5 KOLEKTIV AUTORŮ. Městské inženýrství, Stavební kniha 2011. Praha: Informační centrum ČKAIT, s. 70-75.                  

ISBN 978-80-87438-09-1.; ŠRYTR, P. a další. Městské inženýrství, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, FAST, KMI, 2012. ISBN 978-80-248-2828-2; KYSELKA, I. Architektura krajiny a rekreace. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1642-5. ZAMARSKÝ, V. - 

STŘELEC, T. - TYLČER, J., Regenerace průmyslových ploch. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, FAST, 2009, ISBN 978-80-284-2132-0; ZAMARSKÝ, V. - STŘELEC, T. -  TYLČER, J. a další. Regenerace 

průmyslových ploch, II. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, FAST, 2011. ISBN 978-

80-284-2431-4. 

6 KOUCKÝ, R. Přednášky Zločiny proti městskosti I. a II., dostupné on-line z  http://www.kr-

karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6FE39E99-5EE3-4548-B947-FA1E4B4AA3FD/0/RK_zpm.pdf. Navštíveno 8.9.2014; 

KOUCKÝ, R. a kol. Elementární urbanismus. Praha: Zlatý řez, 2006. ISBN 80-902810-7-9. 

7 VOŠAHLÍK, A. a kol. Koncepce ochrany historických měst ČSR. Praha: SÚPPOP, 1983.  
 
8 KOLEKTIV AUTORŮ. Současná tvorba v historickém prostředí. Praha: Studio Axis, 2010. ISBN 97-80-904081-2-
8.  
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6FE39E99-5EE3-4548-B947-FA1E4B4AA3FD/0/RK_zpm.pdf
http://www.kr-karlovarsky.cz/NR/rdonlyres/6FE39E99-5EE3-4548-B947-FA1E4B4AA3FD/0/RK_zpm.pdf
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s mezinárodní účastí, jako byla ta s názvem „Složitosti a rozpory moderní architektury a její 

památkové ochrany“, uspořádaná v roce 2005 v Ostravě.9  

Zásahům do krajiny a stavební rozpínavosti sídel je věnován článek „Krajina domova 

v době rozpadu města a přeměny venkova“, který poskytuje základní přehled pojmů, jako 

jsou urbanizace, suburbanizace atd., aby dále předestřel přehled výzkumů v oblasti výstavby. 

Článek taktéž poukazuje na výraznou úlohu architektonických návrhů, urbanistické tvorby a 

územního plánování.10   

Na projevy změn ve veřejném prostoru je zaměřena publikace „Architektura a 

veřejný prostor“, kterou je možné charakterizovat jako výběrovou nebo reprezentativní 

antologii příspěvků odborníků věnujících se veřejnému prostoru z různých úhlů pohledu. Pro 

sledované téma je podstatná např. stať K. Selleho věnovaná privatizaci veřejného prostoru.11  

Veřejným prostorům věnoval svou pozornost také Jan Gehl v práci „Život mezi 

budovami“, a to z pohledu jejich užívání a dopadů architektonické koncepce. Obdobnou 

tématiku řeší i v knize „Město pro lidi“.12  

Otázku panoramatických hodnot probíral ve své studii „Panoramatické hodnoty 

našich historických měst“ Karel Kibic. Právě tyto objekty převážně určují charakter místa a 

dávají jednotlivým městům jejich typický neopakovatelný výraz, který nemůže vyvážit ani 

pozdější rozsáhlá výstavba. K. Kibic se věnuje i vzniku panoramatu, podává výčet staveb, 

utvářejících městské panorama, přináší vyobrazení dálkových pohledů a dominant a taktéž 

                                                           
9  Výstupem ze semináře byl sborník: KOLEKTIV AUTORŮ. Složitosti a rozpory moderní architektury a její 
památkové ochrany. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2005. ISBN 80-
85034-32-8. 
 
 
10 BAŠE, M. - CÍLEK, V. Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova. Příloha., In. Veřejná správa 
[on-line], ročník 35, číslo 19, s. 2-12, 2006. 
 
11 KRATOCHVÍL, P. (ed.) Architektura a veřejný prostor. Praha. Zlatý řez, 2012ISBN 978-80-903826-4-0. SEELE, K. 
Veřejné prostory evropských měst – rozpad a zánik, nebo proměna a oživení? Argumenty a protiargumenty. 
Tamtéž, s. 77- 90.  
 
12 GEHL, J. Život mezi budovami, užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000. ISBN 80-85834-
79-0. GEHL, J. Město pro lidi. Brno: Nadace Partnerství, 2012. ISBN 978-80-260-2080-6. 
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jejich souhrnné tabulky. Proti tomu stojí tvrzení, že „Panorama města se nezničí, pouze 

doplní“ (Chápání nového stavu po dostavbě je tedy asi záležitostí zvyku).13     

Na města a městečka upřel svou pozornost Karel Kuča a nechal vzniknout rozsáhlému 

encyklopedickému dílu – „Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Po jeho 

dokončení popsal chronologický průběh prací i pohybu v rámci značného množství informací 

i struktury hesel – „Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských 

lokalit v České republice“.14 

Prakticky souběžně s pracemi na uvedeném díle zpracoval K. Kuča společně se 

Štěpánem Mlezivou knihu s obdobnou tématikou, avšak dotýkající se i územního členění 

českých zemí v časovém rozpětí od roku 1850 do současnosti – „Historický lexikon městysů 

a měst – vývoj, postavení a funkce městských sídel v dějinách územněsprávního členění 

českých zemí od roku 1850 do současnosti“.15 Lexikon je vybaven množstvím dobových 

fotografií. Hesla jsou tvořena způsobem, který vychází spíše z právního hlediska.  

Regulačním plánům pro městské památkové rezervace a zóny se věnovala Kamila 

Matoušková v článku „Proč regulační plány pro městské památkové rezervace a zóny?“   

Dále Poukázala zejména na to, že „Památkové zóny a rezervace se vyznačují jedinečným 

charakterem. Jedinečnost spočívá v celkovém uspořádání, panoramatu, siluetách, střešní 

krajině, historických slozích jednotlivých budov, celkovém tvaru, členění, barevnosti, 

materiálech atd.“ Nesouhlasné stanovisko je nutné vyslovit se závěrem, v němž se uvádí, že: 

„Regulační plány pro městské památkové rezervace a městské památkové zóny rozhodně 

                                                           
13 KIBIC, K. Panoramatické hodnoty našich historických měst., In. Sborník společnosti přátel starožitností. Praha: 
Společnost přátel starožitností, 1996, ročník 44, číslo 4. s. 185-198. ISSN 1210 – 924X.  ZUNTYCH, O. Panorama 
nelze zničit, pouze doplnit. Olomoucko/deník, 12.4.2013. Dostupné on-line z  http://www.knesl-
kyncl.com/download/2013_04_12_olomoucky_denik_rozhovor.pdf. Navštíveno 1.8.2015. Avšak výroky zde 
obsažené nemusí zcela odpovídat realitě, neboť je otázkou, zda byl článek autorizován. 
  
 
14 KUČA, K. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. - IX. Praha: Libri, 1996 – 2011. ISBN 978-80-
7277-410-4; týž: Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice. 
Zprávy památkové péče, Praha: Národní památkový ústav, 2011, ročník 71, č. 5, s. 350 – 355. ISSN 1210 – 5538. 
   
15 MLEZIVA, Š. - KUČA K.. Historický lexikon městysů a měst – vývoj, postavení a funkce městských sídel 

v dějinách územněsprávního členění českých zemí od roku 1850 do současnosti. Praha: Baset, 2006. ISBN 80-

340-092-8. 

http://www.knesl-kyncl.com/download/2013_04_12_olomoucky_denik_rozhovor.pdf
http://www.knesl-kyncl.com/download/2013_04_12_olomoucky_denik_rozhovor.pdf
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ano, kulturní hodnoty v nich za to stojí, je to krásná urbanistická práce a města ji budou 

přijímat s vděčností.“ Právě o uvedené vděčnosti měst lze mít důvodné pochybnosti.16         

Výstavba, zvláště v souvislosti s její přípravou, a taktéž zaměření na konkrétní lokality 

– Prahu 6 (Dejvice) a Olomouc, byla oblastí zájmu Rostislava Šváchy v článku „Znetvořování 

měst“, v němž vyjádřil své názory na dostavbu Vítězného náměstí v Praze- Dejvicích (tzv. 

„Kulaťáku“) a výstavbu olomouckého mrakodrapu.17  

Regeneraci památkově chráněných částí našich historických měst v souvislosti 

s ochranou a tvorbou životního prostředí věnovali pozornost Marie Havlíčková, Jarmila 

Šindelářová a Sáva Suchevič v publikaci „Historické části města a životní prostředí“,18 v níž 

upozornili zejména na škodlivé zásahy při údržbě a nové výstavbě a na potřebu věnování 

zvýšené pozornosti a ostražitosti ochraně zeleně a vodních zdrojů.    

Inspirativní prací v rámci přístupů k vytváření názorů na rozvoj města je práce 

„Město-Suburbie-Venkov“,19 která, i když je výběrovým sborníkem k dané tématice, je také 

poctou hlavnímu autorovi a zároveň i vzpomínkou na něho v souvislosti s jeho úmrtím. Kniha 

obsahuje většinu článků z produkce Miroslava Bašeho, avšak mimo něj se můžeme setkat i 

s názory francouzského filozofa Jacquese Derridy, Jana Sedláka, Vlasty Jílkové a dalších.  

Zkoumaná problematika je zaměřena převážně na pražskou památkovou rezervaci a venkov, 

avšak v obecné rovině může poskytnout řadu podnětů, uplatnitelných také jinde.  

V první polovině devadesátých let se Jiří Hudeček zaměřil na ekonomické vztahy při 

uplatňování památkové ochrany a výsledkem těchto zájmů byla práce „Ekonomické pohledy 

na památkové statky našich měst“. Autor probírá fakt, že činnosti spojené s regenerací 

městských památkových rezervací a městských památkových zón jsou v podstatě stejné jako 

činnosti, spojené se zachováním a využíváním stavebního fondu a technické infrastruktury 

                                                           
16 MATOUŠKOVÁ, K. Proč regulační plány pro městské památkové rezervace a zóny?. In. Urbanismus a územní 
rozvoj, Praha: Ústav územního rozvoje, 2000, ročník 3, č. 2. s. 31-34. ISSN 1212-0855.  
 
17 ŠVÁCHA, R. Znetvořování měst. Za krásnou Olomouc, 1.2.2013. Dostupné on-line z 

http://www.novinky.cz/kultura/salon/292188-rostislav-svacha-znetvorovani-mest.html. Navštíveno 30.6.2014. 

18 HAVLÍČKOVÁ, M. - ŠINDELÁŘOVÁ, J. - SUCHEVIČ, S. Historické části měst a životní prostředí. Praha: 
Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1994. 
 
19  BAŠE. M. Město-Suburbie-Venkov. Praha: Česká komora architektů, 2009. ISBN 979-80-86790-12-1.  
   

http://www.novinky.cz/kultura/salon/292188-rostislav-svacha-znetvorovani-mest.html
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jakéhokoliv města, odlišná je ale snaha udržet původní vlastnosti. Dále upozorňuje na 

povinnost vlastníka kulturní památky pečovat o její zachování na vlastní náklady, a také na 

možnost vzniku vícenákladů, které by měly být hrazeny z veřejné podpory. 20   

V souvislosti s dvacetiletým výročím fungování Programu regenerace památkových 

rezervací a zón byla vydána publikace „20 let Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón 1992-12012“, která měla upozornit 

na zásluhy tohoto programu o povznesení našich historických měst.21   

Zástavbě parcel v  centrech historických měst pro obchodní účely se věnuje práce 

„Kotvy Máje“, přibližující většinou ne příliš citlivé zásahy do organismu našich hodnotných 

sídel. Práce má spíše sborníkový charakter.22   

Obdobnou, monotematickou publikací, mapující pro změnu podobu pošt a podávající 

přehled o šíři architektonických podob objektů, sloužících pro potřeby této sféry služeb, je 

práce „Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska“.23  

Dalšími monotematickými pracemi, věnovanými rozličným stavbám, bez nichž 

bychom si naše města jen stěží dokázali představit, jsou práce o městském opevnění, 

hradbách, branách, radnicích, pivovarech, mariánských, trojičních i morových sloupech a 

jiných objektech. Práce jsou často koncipovány jako encyklopedie.24  

Stavbami výrobního a průmyslového charakteru se zabývá čtyřdílná publikace 

„Technické památky“, mapující bohaté dědictví našich provozoven, dílen, továren a jiných 

                                                           
20 HUDEČEK, J. Ekonomické pohledy na památkové statky našich měst. Praha: Pracovní skupina pro regeneraci 
městských památkových rezervací a městských památkových zón, 1992. ISBN 80-85124-15-7.  
 
21 MATOUŠKOVÁ, R. 20. let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón 1992-12012. Praha: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2012. ISBN 978-80-90534-0-7.  
22 KLÍMA, P. (ed.).   Kotvy Máje, České obchodní domy 1965–197.5 .  Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2011. ISBN 978-80-
86863-40-5. 
 
23 ULRICH, P (ed.) a kol. Slavné pošty Čech, Moravy a Slezska. Praha: Foibos, 2013. ISBN 978-80-87673-52-0. 
 
24  Např. KUPKA, V. a kol. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2. opravené vydání.   Praha: 
Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-047-2.  FIŠERA, Z. Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-061-8. KIBIC, K. Historické radnice, 2. upravené vydání. Praha: 
Tisková, ediční a propagační služba místního hospodářství, 1988; a mnohé další.     
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podniků, a to jak ve městech, tak také na venkově. Taktéž jsou dále vydávány i topografie 

technických objektů a památek.25 

Problematikou materiálů pro obnovu historických objektů se dlouhodobě zabývá Petr 

Kotík. Souhrn materiálů, užívaných a uplatnitelných v památkové péči, přiblížil např. v hojně 

studovaném díle „Stavební materiály historických objektů“26, v němž jsou probrány nejen 

vlastní stavební materiály, ale i fasádní a interiérové nátěrové hmoty, analyzovány historické 

malty, omítky atd.   

Historickým konstrukcím se mimo jiné věnuje Jiří Škabrada. Své rozsáhlé znalosti 

shrnul v práci „Konstrukce historických staveb“27, pojednávající o jejich jednotlivých druzích 

- od zdiva přes krovy, krytiny, schodiště, klenby, výplňové prvky dveřních a okenních otvorů 

atd.  

Dále existuje množství odborné literatury, zaměřující svou pozornost na konkrétní 

lokální i speciální problematiku.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 KOLEKTIV AUTORŮ. Technické památky I.-IV. Praha: Libri, 2008. ISBN 80-7277-042-X.  VALCHÁŘOVÁ, V. 
Industriál – Ústecký kraj. Praha: ČVUT Praha – Fakulta architektury, 2007. ISBN 978-80-01-04833-7. 
DVOŘÁKOVÁ, D. Industriál – Karlovarský kraj. Praha: ČVUT Praha – Fakulta architektury, 2008. ISBN 978-80-01-
04919. ad.  
 
26 KOTÍK, P. a kol. Stavební materiály historických objektů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 
2007, dotisk I. vydání. ISBN 978-80-7080-347-9.    
 
27 ŠKABRADA, J. Historické konstrukce. Praha: Argo, 2003. ISBN 80-7203-548-7. 
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1. Metody a metodiky památkové péče 

 

Metody památkové péče 

 

Každý obor má svá teoretická východiska umožňujícímu pokročit kupředu. Cesty 

rozvoje oborů nebyly často jednoduché a přímočaré, ale přesto bylo možné dospět do stádia, 

v němž jsou konstituovány optimální soubory postupů, o nichž lze oprávněně předpokládat, 

že mají obecnou platnost. Tak je tomu i s památkovou péčí28, která po dlouhou dobu užívala 

dvě metody – analytickou a syntetickou29, avšak i přes jejich přínos bylo stále možné 

posuzovat obnovu památek z ryze subjektivního hlediska, proto bylo zapotřebí stanovit 

kritérium či kritéria, jejichž aplikace v praxi by přinesla tolik potřebné podklady pro objektivní 

posouzení východiska míry rozsahu zásahů do památkových objektů a jejich souborů. Pojem, 

který by byl schopen výše uvedené nároky a očekávání splnit, byl nalezen na základě 

prozkoumání celého souboru hodnot a byl označen jako autenticita. Zmiňovaný termín se 

stal mezinárodně uznávanou kategorií.30  

Chápání autenticity v procesu památkové praxe se prolíná s úsilím o zachování hmoty 

jako substance, která je vnějším znakem kulturní památky. Jde tedy o autenticitu 

materiálu31, který má být zachován pro budoucnost, i když ho pochopitelně nelze v celém 

rozsahu trvale uchovat a jeho část je nutno při dožití nahradit novým; základem přístupu je 

uchovat ho co nejvíce, případně nahradit shodné shodným. Pojetí autenticity se leckdy 

                                                           
28 RICHTER, V. Památková péče, In: Umění a svět, Praha: Academia, 2001, str. 380. ISBN 80-200-0926-4.  
 
29 RIEGEL, A.. Moderní památková péče. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2003. ISBN 80-
86234-34-7.  DVOŘÁK, M. Katechismus památkové péče. Praha: Národní památkový ústav, 2004. Vydání II. 
ISBN 80-86254-55-X. WAGNER. V. Staré umělecké dílo a jeho ochrana v přítomnosti a v budoucnosti. In. 
Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. v NPÚ vydání první. Praha: Národní památkový ústav, 2005. s. 29. ISBN 
80-86234- 72-X. 
 
30 Srov. např. dokument z Nary, In. Mezinárodní dokumenty památkové péče. Dostupné on–line z 
http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkovapece/mezinarodni/dokumenty/gallery/ , 
Navštíveno 2.9.2014. 
 
31 LÁSKA, V. Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe. Praha: Památky 

středních Čech, časopis Památkového ústavu středních Čech v Praze, ročník 14, číslo 2, 2000. s. 12. ISSN 0862-

1586. KROUPA, P. Čas a autenticita památky. Zprávy památkové péče, ročník 64, č. 5, Praha. 2005. s. 431 – 

439. ISSN 1210-5538. ŠTULC, J. Autenticita památky a problém její rekonstrukce. (Několik poznámek k věčně 

aktuálnímu tématu památkové péče).  Zprávy památkové péče, 61, č. 8, Praha, 2001. s. 242-247. ISNN 1210-

5538.  

http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkovapece/mezinarodni/dokumenty/gallery/
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dostává do kolize s budoucím využitím. Zde by ale měla být respektována uměřenost.   

Maximalismus využití může vést ke ztrátě autenticity, ke zjizvení a zmrzačení objektu a někdy 

i k jeho celkové změně. Přiměřenost nového využití kulturní památky spočívá mj. v úzu, že by 

neměl přesahovat objem památky a vyžadovat přístavby, nástavby, expanzi do volných 

půdních prostorů nebo vymezení přirozenou (historickou) parcelací. Nové využití kulturní 

památky by v sobě mělo obsahovat vyhlídku neměnnosti v dlouhodobém časovém intervalu, 

čímž by se snížilo riziko častých a opakovaných zásahů a omezilo nebezpečí úbytku historické 

hmoty.   

  

Metodiky 

 

Pro objasnění postupů v oblasti památkové péče a předvídatelnosti názorů jsou 

vydávány odborné materiály  - metodiky, které v současné době zpravidla zpracovává 

Národní památkový ústav.32 Metodiky jsou nyní oficiálně uznávaným podkladem pro 

formování názoru na konkrétní řešení obnovy jednotlivých objektů, plošné revitalizace a 

celkové koncepce úprav chráněných sídel, a to na základě výsledků soudního řízení.33 

Vztahují se jak k památkám samým, tak i k ostatním objektům v památkově chráněných 

územích. Očekávalo by se, že projektanti budou mít o těchto materiálech výraznější 

povědomí, ale není tomu tak. V tomto směru se otevírá prostor, který by měl být v dohledné 

době pokud možno zaplněn. Přínosem jsou také tzv. „Metodické dny“, pořádané různými 

odbornými pracovišti Národního památkového ústavu.34 Důležité pro praxi jsou metodiky 

vydané po roce 1989. Jedná se o materiály vztahující se ke střešní krajině, historickým 

výplním, péči o kamenné, sochařské a stavební památky, zeleni, problému mikroklimatu 

v historických stavbách, barevnosti fasád, úpravě komunikací, urbanismu, novostavbám 

v památkově chráněných územích, projektové a předprojektové přípravě.  

Pro využití ve sledované oblasti se nabízí řada metodik památkové péče. Po jejich 

prostudování je lze ve vztahu k městskému inženýrství rozdělit podle využitelnosti takto:   

                                                           
32 Srov. JANČO, M. Přehled vydaných odborně metodických prací v letech 1997-2010. Zprávy památkové péče, 
ročník 70, č. 2. Praha, 2013. s. 79-82. ISSN 1210-5538 .  
    
33 Např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13.8.2009, č. j.: 7 As 43/2009-52. 
 
34 Z hlediska konání metodických dnů je jedním z nejaktivnějších územní odborné pracoviště v Brně.    
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Do skupiny velmi využitelných se jednoznačně řadí metodiky, zabývající se 

projektovou a předprojektovou přípravou, střešní krajinou, zelení, úpravou komunikací, 

novostavbami, urbanismem atd. Do skupiny inspirativní – informativní náleží např. 

mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, metodické principy přípravy 

k nominaci k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO, metodika ochrany dřeva aj. 

Do skupiny materiálů méně využitelných pro potřeby městského inženýrství se vřazují 

metodiky, dotýkající se provozu památkových objektů, inventarizací prvků a podobně.   

Využitelnost pro městské inženýrství je zde omezena tím, že se zpravidla jedná o metodiky 

spíše speciální.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Většina metodik je dostupná on-line v el. podobě na www stránkách NPÚ z http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-

odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/svazky-edice-odborne-a-metodicke-publikace/gallery. 

/  

http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/svazky-edice-odborne-a-metodicke-publikace/gallery
http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-odborniky/pamatky-a-pamatkova-pece/svazky-edice-odborne-a-metodicke-publikace/gallery
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2. Městské inženýrství a památková péče 

 

A. Městské inženýrství 

 

Obor městské inženýrství je oborem poměrně mladým, který se vydělil z velkého 

celku stavebních disciplín v rámci neustále postupující specializace a zužování prostoru pro 

všeobjímající a zastřešující stavitelství, přičemž zde dochází k jisté disproporci. Z jedné strany 

se městské inženýrství stává samostatným a plnohodnotným oborem, z druhé strany je však 

nepochybně kvůli oblasti svého působení oborem interdisciplinárním, tedy oborem, který se 

zabývá lidskými sídly v jejich komplexnosti, tzn., že hledá řešení a rozhoduje ve všech 

základních technických, technickoekonomických a technicko-ekologických aspektech, 

spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale zároveň vytváří vazby s dalšími stavebními 

obory, bez nichž se ve své působnosti neobejde.36 V oblasti městského inženýrství je 

podstatná koncepční tvorba podpořená snahou o prosazení a realizaci ve veřejné 

infrastruktuře. 

Při své činnosti se městské inženýrství setkává, ale i střetává, s památkovou péčí, 

proto se v zorném úhlu našeho zkoumání ocitají doprava, komunikace, sítě, brownfields, 

odpady, veřejná prostranství, zeleň a městský mobiliář, jako potencionální místa, na nichž lze 

kontakty předpokládat.  

V oblasti dopravy a komunikací se v historickém jádru uplatňují její různé způsoby, tak 

jak se postupem času konstituovaly, z nichž jsou pochopitelně nejdůležitější doprava pěší a 

automobilová, ale nelze opomenout ani cyklistickou, jako rychle se rozvíjející a výrazně 

podporovanou.  

 Objem dopravy může být v některých ulicích až na samé hranici únosnosti a 

propustnosti. V této souvislosti sehrává svou nezastupitelnou úlohu výstavba městských 

okruhů. Osobní - individuální dopravu v historických centrech lze při využití různých 

                                                           
 
36 KUTA, V. Úloha městského inženýrství, Časopis Stavebnictví, číslo 08/08. Dostupné on-line z  
http://www.casopisstavebnictvi.cz/uloha-mestskeho-inzenyrstvi_N1297. Navštíveno 6.9.2014. 
 
 
 

http://www.casopisstavebnictvi.cz/uloha-mestskeho-inzenyrstvi_N1297


24 

 

vhodných opatření regulovat. Cíle se dá dosáhnout například vytvořením pěší zóny. 

V Olomouckém kraji se s těmito zónami můžeme setkat prakticky ve všech větších 

historických sídlech.  

Sítě (elektro, data, voda, plyn, kanalizace) - jsou podstatnou součástí sféry zájmů 

městského inženýrství a je možné je včlenit do široké kategorie „Technické vybavení území 

(TVÚ)“, kam mimo ně spadají pozemní komunikace, systémy odstraňování tuhých odpadů, 

monitorování čistoty ovzduší, kamerové systémy a rozvody optických kabelů. Osazování 

nových technických zařízení (zvl. elektronických kontrolních zařízení - kamerové či jiné 

kontrolní mechanismy) vyvolává diskuse o tom, kam až lze s jejich umísťováním zajít, kde 

jsou hranice, které již nelze překročit bez toho, aby byli lidé zásadně kráceni na svých 

právech, jež jsou jim garantována ústavou.37 Mezi technickými sítěmi se v historických 

městech se nalézá i vedení dálkového vytápění a teplé vody, jejich využívání se může 

pozitivně projevit v životním prostředí konkrétních měst. Je však skutečností, že tyto aspekty 

nejsou nyní příliš akcentovány, neboť zejména v nedávné době došlo ke značnému odklonu 

od využívání těchto zařízení a k masové výstavbě domovních kotelen.38  

Brownfields - nebývá zvláštností, že se ve městech vyskytují tzv. brownfieldy - 

pozemky a nemovitosti, nalézající se v urbanizovaném území města, které ztratily původní 

náplň a jsou nevyužívány nebo zcela opuštěny (jednotlivé městské domy, provozovny či celé 

areály, pozemky…).39     

                                                           
37 Srov. mk – ČTK. Zregulujte kamery, vyzývají ochránci soukromí. Hospodářské noviny, 2.1.2012. Dostupné on-

line z http://zpravy.ihned.cz/c1-54325470-zregulujte-kamery-vyzyvaji-ochranci-soukromi-vlada-zakon-jeste-

nepripravila. Navštíveno 6.1.2015. 

 
38 Dálkové vytápění -   http://www.naseteplo.cz/; navštíveno 12.9.2014. též: dálkové vytápění. Dostupné z 
www.tscr.cz; navštíveno 12.9.2014. též ŠRYTR, P., a další. Městské inženýrství, s. 16 – 19, aj. 
wwww.tscr.cz ▪ww.tscr.cz ▪  
 
39Srov. např. JACKSON, J. B., a kol. Brownfields snadno a lehce. Praha: Institut pro udržitelný rozvoj sídel. 2005. 
Dostupné on - line z www.brownfields.cz.  Navštíveno 12.9.2014. PACLOVÁ, H. Konverze průmyslových areálů 
s důrazem na zachování jejich památkových hodnot. Ostrava, 2013. Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, fakulta stavební, s. 146. disertační práce. školitel Pletnická Jana; ŠRYTR. P. a další. Městské inženýrství, 
Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, FAST, KMI, 2012. ISBN 978-80-248-2828-2. s. 107-
140; ZAMARSKÝ, V. - STŘELEC, T. - TYLČER, J. Regenerace průmyslových ploch; ZAMARSKÝ, V. - STŘELEC, T. - 
TYLČER, J., a další. Regenerace průmyslových ploch, II. díl.  
 

file:///C:/Users/Vlasta/Downloads/Zregulujte%20kamery,%20vyzývají%20ochránci%20soukromí.%20Hospodářské%20noviny,%202.1.2012.%20Dostupné%20on-line%20z
file:///C:/Users/Vlasta/Downloads/Zregulujte%20kamery,%20vyzývají%20ochránci%20soukromí.%20Hospodářské%20noviny,%202.1.2012.%20Dostupné%20on-line%20z
http://zpravy.ihned.cz/c1-54325470-zregulujte-kamery-vyzyvaji-ochranci-soukromi-vlada-zakon-jeste-nepripravila
http://zpravy.ihned.cz/c1-54325470-zregulujte-kamery-vyzyvaji-ochranci-soukromi-vlada-zakon-jeste-nepripravila
http://www.naseteplo.cz/
http://www.tscr.cz/
http://www.brownfields.cz/
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Odpady – jsou závažným problémem dnešního města. V současnosti je každý 

obyvatel veden k tomu, aby třídil odpad dle určitých pravidel a druhu. Tento roztříděný 

odpad je pak ukládán do nádob, odlišených podle druhu odpadu barevně či nápisy nebo 

piktogramy. Větší množství jednotlivých nádob (kontejnerů) působí značně rušivě, a zdá se, 

že jednou z cest, jak daný problém vyřešit je osazování velkoplošných podzemních 

kontejnerů. Některá města třídění zvýhodňují při placení ročních poplatků za svoz pevného 

odpadu.40  

 Zeleň a mobiliář – zeleň pozitivně ovlivňuje životní prostředí ve městech. Z hlediska 

množství zeleně v centru nebo v jeho blízkosti jsou na tom historická města Olomouckého 

kraje poměrně dobře.41 Požadavek rekreační funkce v sobě zahrnuje očekávání spokojenosti 

obyvatel a návštěvníků města s danou lokalitou a způsobem jejího zahradnického i 

architektonického ztvárnění (tj. převážnou shodu) a vybavenosti jistým množstvím prvků, jež 

zahrnujeme pod souhrnný název „mobiliář“ (lavičky, odpadové koše, předměty pro 

pohybové aktivity, příp. stolky, stojany na kola atd.; přiřadit sem lze i osvětlovací zařízení). 

Mimo samotné parky a zelené plochy se mobiliář osazuje také do dalších veřejných prostor – 

náměstí či ulic, kde tyto prvky plní hned několik úkolů: poskytují možnost usednutí (tedy 

krátkodobý odpočinek), dotváří vlastní prostor, slouží k odložení drobných odpadků 

(odpadkové koše) nebo odložení kol (stojany) či k osvětlení. Dalšími objekty mohou být 

zastávky veřejné dopravy, informační systémy atd. Osazovaný mobiliář musí nutně vycházet 

z posouzení místa a jeho vhodnosti pro danou lokalitu. Tvarově i materiálově existuje široká 

a bohatá nabídka jednotlivých prvků.42  

                                                           
40 Odpadové hospodářství. Dostupné z http://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi; aj.  

41
 Zeleň v městském prostředí, In: KOLEKTIV AUTORŮ, Městské inženýrství, s. 70-75; KYSELKA, I. Architektura 

krajiny a rekreace. NOVOTNÁ, D. Proměny historických městských interiérů z pohledu uplatnění zeleně. 

Urbanismus a územní rozvoj. 2010. roč. 13, č. 1, s. 21-24. ISSN 1212-0855. K parkům v jednotlivých městech 

existuje značné množství literatury, jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.  

42 Mobiliář a prvky městského prostoru. In. KOLEKTIV AUTORŮ, Městské inženýrství. s. 147- 153. Množství 
nabídek jednotlivých prvků městského mobiliáře není obtížné nalézt na internetu. 

file:///C:/Users/Vlasta/Downloads/ostupné%20z%20http:/www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi
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B. Památková péče 

 

Zájmy památkové péče a městského inženýrství se protínají ve všech výše uvedených 

kategoriích. Oba obory mají nepochybně shodný zájem v tom, aby výsledky úprav městského 

prostoru byly funkční. Zatímco u městského inženýrství se zájmová sféra uplatňuje v celém 

intravilánu města, to znamená, že zahrnuje jak historická jádra a centra, tak i území sídlišť a 

okrajů měst, pro památkovou péči jsou vlastní oblastí uplatňovaných zájmů zpravidla 

historická jádra a centra, ostatních částí měst se dotýkají spíše v jednotlivostech (tj. u 

individuálních památek a jejich areálů a prostředí, pokud tam není vyhlášen nějaký druh 

plošné památkové ochrany).   

 Oblast dopravy a veřejných prostranství – zde zajímají památkovou péči její dopady 

na město, širší souvislosti a vazby na památkové rezervace a zóny, budoucí hustota provozu 

a „nezbytné“ úpravy komunikací, tzn. použité povrchy (materiálové řešení, úpravy tras a 

profilů), zamýšlené stavby (kruhové objezdy, ostrůvky aj.) a související otázky (např. nutná 

signalizační zařízení, informační značení apod.). Z pohledu širších souvislostí a vztahů je 

důležité věnovat zvýšenou pozornost výchozí situaci, tedy tomu, že při přípravě realizace 

prací v konkrétní oblasti (ulice, náměstí), kde by mělo dojít k dopadům na širší lokalitu 

(centrum města) je žádoucí zpracovat projekt na celý tento prostor, a to i přesto, že práce 

budou dle finančních možností probíhat po etapách třeba řadu let.  

U povrchových úprav preferuje památková péče vždy tradiční přírodní materiály a 

formáty (např. mlatový povrch u parků, na komunikacích kamenná dlažba většího 

formátu či větší žulové kostky aj.) před materiály a formáty novodobými a umělými 

(betonové zámkové dlažby, živičné povrchy aj.). Pokud stávající historické dlažby mohou 

plnit svou funkci, nebývá zpravidla shledáván důvod pro jejich likvidaci. Památková péče 

usiluje současně o odstranění starších nevhodných úprav, kterými byly buď zcela, nebo 

jen částečně nahrazeny historické povrchy. Při obnově historických dlažeb je zapotřebí 

přihlížet k tomu, aby byly položeny jednak správně (a pokud možno v tradiční skladbě), 

jednak aby byla dodržena barevná shoda pokládaných prvků a správné vyskládání vzorů, 

pokud se tam nacházely (např. drobná mozaika)43 V minulém desetiletí byly některých 

v městech Olomouckého kraje provedeny rekonstrukce náměstí (tak jako i v jiných krajích), 

                                                           
43 Srov. ZACHOVÁ, H. - LACINGER., L. Historický vývoj kamenných dlažeb. In. Zprávy památkové péče, ročník 60, 
č. 9, 2000, s. 258-260. ISSN 1210-5538.   
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jejichž výsledky lze ve většině případů hodnotit jako velmi uspokojivé.  Jedná se o centrum 

Mohelnice, Zábřeh na Moravě, Hranic na Moravě; etapově probíhají nebo budou probíhat 

práce v Prostějově, Litovli, Přerově aj. Zcela výjimečnou byla realizace obnovy Horního a 

Dolního náměstí v Olomouci.  Postup prací je většinou provázán s výší finanční dotace, 

kterou se podaří pro dané stavby získat. Výsledky úprav byly prezentovány v rámci různých 

soutěží, v nichž získaly i ocenění. 44 Některé obnovy veřejných prostor však byly přijaty částí 

obyvatel i odborné veřejnosti s rozpaky. 45  

Oblast zeleně - památková péče přirozeně preferuje zachování místní historické 

výsadby a jejích zvláštností. V celém procesu přípravy a realizace výsadby nebo dosadby má 

tato přednost před případnou novodobou úpravou. Právě toto zohledňování starší podoby 

řešeného místa dle dochované ikonografie někdy vyvolává vlnu emocí. V konečném verdiktu 

o zamýšlených pracích musí být zohledněny všechny okolnosti, tedy jak historická fakta, tak i 

vzájemné vazby a celkový záměr.  

Sítě - v oblasti výstavby nebo výrazné překládky sítí se v městském centru setkáváme 

především s požadavkem památkové péče na záchranný archeologický výzkum, a dále také s 

tím, aby případné ukončení sítí na fasádách domů bylo co možná nejméně pohledově 

nápadné.  

Odpady a jejich třídění - v oblasti třídění odpadů se památková péče dnes přiklání 

spíše ke kontejnerům, které jsou uloženy v zemi. Důvod této preference je jednoznačný -  

menší pohledové uplatňování se sběrných nádob. Zásadní otázkou, v níž by se mohli zástupci 

investora a památkové péče rozcházet, je konkrétní místo, v němž budou kontejnery 

umístěny.  

                                                           

44  Za rekonstrukci uničovského Masarykova náměstí bylo uděleno Čestné uznání v kategorii „Stavby občanské 

vybavenosti a úpravy veřejných prostor" soutěže Stavba roku Olomouckého kraje za rok 2010.  Město 

Šternberk získalo cenu za „Nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací 

a památkových zón“. Rekonstrukce Horního nám. V Olomouci byla mj. oceněna čestným uznáním v Piranesiho 

ceně (2001), Grand Prix obce architektů - v oblasti rekonstrukcí (2002) ad.   
45 Např. Dolní nám. V Olomouci, nám. T. G. Masaryka aj. K tomu např. ZATLOUKAL, P. Horní náměstí v Olomouci 
1989-2002 (mezi vzpomínkou a kronikou), KAOL, 5.6.2013. Dostupné on-line z  www.kaol.cz. Navštíveno 
12.9.2014. 
  
 

http://www.kaol.cz/
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 Vybavení – mobiliář - pokud se týká osazování venkovního mobiliáře na veřejných 

prostranstvích, je praxe památkové péče v tomto směru nejednotná. Jsou známé realizace, 

při nichž bylo povoleno instalování moderního mobiliáře, ale také požadavky značně 

konzervativní.46  

Oblast brownfields -  brownfields nejsou v historických centrech sídel Olomouckého 

kraje žádnou zásadní záležitostí, která by závažně ohrožovala prostředí těchto měst. V 

některých takovéto objekty nenalezneme vůbec, v jiných pouze v jednotlivostech. 

Odstranění opuštěnosti těchto objektů je řešeno více méně průběžně a z hlediska zájmů 

státní památkové péče, která má eminentní zájem, aby objekty byly využívány, zpravidla 

akceptovatelným způsobem.47 Památková péče revitalizaci brownfields nebrání, je však 

zapotřebí, aby objekt měl náplň odpovídající jeho významu a možnostem, a taktéž, aby při 

revitalizaci nevzaly za své jeho cenné hodnoty.   

Průnik městského inženýrství a památkové péče  

Tabulka č. 1:  Styčné a rozdílné body mezi městským inženýrstvím a památkovou péčí (souhrnný přehled) 

Styčné a rozdílné body mezi městským inženýrstvím a památkovou péčí

Městské inženýrství Památková péče

zabývá se městskými sídly v jejich 

komplexnosti zabývá se historickými jádry a centry (vybranými)

předpokládá se koncepční tvorba
nemusí, ale může být koncepční (dle zaměření na 

jednotlivosti či celek)

zabývá se městy z hlediska 

provozu(doprava, technická 

infrastruktura aj. 

provoz není primární, klade důraz na materiálové 

a historické řešení

může sledovat historický vývoj sídel, ale 

také nemusí (zájem spíše individuální)

sledování historického vývoje sídel (primární 

záležitost)

brownfields brownfields

dozor nad dodržováním projektů 

dozor nad dodržováním projektů (dodržování 

závazných stanovisek a rozhodnutí)

odpady z hlediska osazování kontejnerů (pohledové 

uplatňování, zásahy do terénu apod.)

sítě

z archeologického hlediska (zásahy do terénu), 

pohledového uplatňování

úprava veřejných prostranství úprava veřejných prostranství

zeleň (obecně) historecká zeleň, městské parky 

městský mobiliář městský mobiliář  

                                                           
46 Jako příklad lze uvést spor o vybavení Horního náměstí v Olomouci. Srov. ZATLOUKAL, P. Horní náměstí 
v Olomouci 1989-2002 (mezi vzpomínkou a kronikou). 
 
47 Srov. např. evidence ohrožených kulturních památek aj.: NPÚ-  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php.  

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
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Zásadní rozdíl mezi městským inženýrstvím (MI) a památkovou péčí (PP) spočívá 

v omezeném prostorového rozsahu uplatňování PP oproti MI. Toto omezení je způsobeno 

zákonnými vymezeními PP a podstatou vlastní realizace oboru. Od vymezení se odvíjí také 

přístup k historickým sídlům a chápání koncepčnosti. Omezení koncepčnosti PP se pak od MI 

liší v rozsahu. Jinak samozřejmě památková péče vypracovává svá koncepční řešení, jen jsou 

podstatně jiná, než u městského inženýrství.  Další rozdíl lze zaznamenat u kategorie provozu 

města, zatímco MI sleduje dopravu, technickou infrastrukturu aj., PP zajímá především linie 

staveb (vozovky, chodníky ad.) a materiálová řešení. Obdobně to platí i pro veřejná 

prostranství (úpravy). Pokud se týká sledování historického vývoje sídel, pak se dostáváme 

do situace opačné, pro MI platí, že jí nemusí sledovat zcela (i když jistou pozornost by jí 

věnovat mělo), pro PP je to bytostná otázka (primární záležitost). Shoda panuje v přístupu 

k brownfields, sledování dodržovaní zákonných (nastavených) procesů, u přístupu 

k městskému mobiliáři.  U osazování podzemních kontejnerů může taktéž mezi oběma obory 

panovat v celku shoda. U zeleně spočívá rozdíl v již zmiňovaném systémovém přístupu. 
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3. Plošná památková ochrana, příprava návrhů, vyhlášení 

jednotlivých rezervací a památkových zón a jejich ochranných 

pásem v Olomouckém kraji 

 

Důležitým krokem k systemizaci plošné ochrany byly průzkumy jednotlivých měst 

z hlediska urbanismu i samotných objektů, s přínosem spočívajícím jednak v poznání vývoje 

sídel, stavebního bohatství a struktury, ale také v jejich využitelnosti jako podkladu pro 

tvorbu územních plánů, z nichž první vypracoval již v roce 1954 Státní ústav pro rekonstrukci 

památkových měst a objektů.48     

Historické jádro Olomouce bylo památkovou rezervací prohlášeno roku 1971. Toto 

prohlášení není žádným překvapením, neboť v případě Olomouce se kumuluje řada 

symptomů: velká rozloha historického jádra, starobylost, množství kulturních památek, 

historický význam města, kombinace světské a duchovní správy v minulosti (pevnostní 

město, arcibiskupství) atd. Na prohlášení později navázalo vyhlášení ochranného pásma 

městské památkové rezervace a zapsání vybraných kulturních památek na seznam 

UNESCO.49   

Historické jádro města Lipníka nad Bečvou bylo prohlášeno památkovou rezervací 

jako jedno z posledních u nás.50  Lipník je charakteristický dochováním značného rozsahu 

hradeb i s baštami, měšťanských domů, piaristické koleje; z historického hlediska pak 

prolínáním křesťanské a židovské tradice ad.51  

Pro zabezpečení ochrany nové rezervace se stanovovala povinnost „Při pořizování 

územně plánovací dokumentace musí být posílen význam rezervace ve funkční a prostorové 

struktuře města a chráněny její panoramatické hodnoty, přitom musí být v rezervaci 

respektován a zhodnocován historický půdorys a jemu odpovídající urbanistická skladba…“ 

                                                           
48 KIBIC, K. -VOŠAHLÍK. A. Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice 1945 – 2010, 
Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště. s. 62.  ISBN 978-80-87104-88-0.  
 
49 K charakteristice města z hlediska stavebního vývoje ve vazbě na památkovou péči srov. např. VOŠAHLÍK, A. 
Olomouc. In:  Paměť měst, Praha: Odeon, 1975. s. 233- 247.  
 
50 srov. KIBIC, K. - VOŠAHLÍK. A. Památková ochrana a regenerace historických měst s. 156.  
 
51 Nařízení vlády České socialistické republiky ze dne 19.4.1989, o prohlášení území historických jader měst 
Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace.   
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Velmi prozíravou, až vizionářskou, se jeví podmínka, že: „V rezervaci smějí být využívány 

stavby, městské prostory a plochy jen v souladu s jejich kapacitními možnostmi a 

památkovou hodnotou rezervace.“ Další podmínky se týkaly projekčních prací a realizace 

projektů a kladly důraz na „Zřetel k památkové hodnotě rezervace, jednotlivých objektů a 

jejich souborů i městských prostor a ploch.“ Podstatnou podmínkou, taktéž (ač nezáměrně) 

směřující do blízké budoucnosti, je formulace podmínky, že „Při nové výstavbě v rezervaci se 

musí brát zřetel na architektonické vztahy ke kulturním památkám a jejich souborům, 

navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky 

přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby.“52          

O čtyři roky později vydal Okresní úřad v Přerově, referát kultury, rozhodnutí o určení 

ochranného pásma Městské památkové rezervace v Lipníku nad Bečvou. Ochranné pásmo 

bylo sice oficiálně vyhlášeno, ale v praxi nedošlo naplnění.  

Pro vymezení ochranného pásma památkové zóny v Prostějově byl návrh 

zpracováván brněnským pracovištěm Státního ústavu památkové péče a ochrany krajiny. 

Z podmínek, které by měly být v rámci ochranného pásma uplatňovány, lze z pohledu 

památkové péče chápat jako základní: „Zachovat a ctít charakter zástavby jednotlivých 

městských a původně předměstských částí, dodržet urbanistické schéma regulace z 20. – 30. 

let 20. století (tvary náměstí, pravidelný rastr atd.). S postupem času pak snaha o vyhlášení 

ochranného pásma městské památkové zóny v Prostějově nebo úpravy jejího rozsahu 

vyzněla do ztracena.  

Podobně byla připravena také ochranná pásma památkových zón pro města 

Šumperk, Mohelnici, Přerov, Brannou. V  Přerově je ochranné pásmo funkční a zažitou 

součástí plošné památkové ochrany města. Pásmo vhodně navazuje na památkovou zónu, 

velikostně není nadměrné, v nezbytném případě překračuje řeku Bečvu, obsahuje i památky 

vilového bydlení, a chrání taktéž jejich prostředí, které by mohlo být za určitých okolností 

hájitelné dosti obtížně. V Šumperku bylo rozhodnutí o vymezení ochranného pásma zrušeno 

                                                           
52 Tamtéž. 
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pro údajný právní nedostatek již roku 1993. V Tovačově bylo ochranné pásmo památkové 

zóny vymezeno v roce 1995.53  

Ze zkoumaných údajů lze vyvodit, že existuje značný rozdíl mezi jednotlivými 

památkovými rezervacemi a zónami, pokud jde o kulturní památky.54 Je taktéž zřejmé, že 

prostý počet kulturních památek není kritériem pro vyhlášení zóny (resp. rezervace), ale že 

se jich zde uplatňuje celá řada: historický význam lokality, architektonická a urbanistická 

skladba, dochovanost staveb. Důležitou roli hrají i neprohlášené objekty. Prokazatelným 

faktem je, že pro posílení plošné ochrany historických sídel byla sice v některých lokalitách 

vyhlášena (vymezena) ochranná pásma, ale tato byla zrušena a nově nedošlo k prosazení 

úpravy, která by byla v právním souladu, případně není vyhlášení využíváno v praxi. 

Tabulka č. 2: Výčet počtu rezervací a zón (prohlášených i navrhovaných)55 

Kraj Počet rezervací (ČR) + navrhované Počet zón (ČR) + navrhované

Jihočeský 7 25+17 

Jihomoravský 3 12+10 

Karlovarský 3 + 2 (Karlovy Vary, Mariánské Lázně) 11+5 

Královéhradecký 4 20+5 

Liberecký 0 15+3 

Moravskos lezský 3 19+4 

Olomoucký 2 15 + 1 

Pardubický 3 19+2

Plzeňský 3 21+7 

Praha 1 11+2 

Středočeský 2 3+8 

Ústecký 5 17+10 

Vysočina 3 22+8 

Zl ínský 1  + 1 (Luhačovice) 14+1  

Pokud se jedná o počet rezervací, je na tom Olomoucký kraj ve srovnání s jinými 

kraji podstatě podprůměrně, s pouhými dvěma se řadí téměř na konec žebříčku, když se o 

pozici děli (možná trochu překvapivě) se Středočeským krajem, ten by však pravděpodobně 

musel být hodnocen výše, neboť Kutná Hora požívá ochrany UNESCO. Na samém konci pak 

                                                           
53 Kopie většiny Rozhodnutí uložena v příručním archivu oddělení EDI NPÚ, ú.o.p. v Olomouci.   
    
54 Počet památek – Olomouc 267, Lipník nad Bečvou 94, Branná 13, Hranice na Moravě 63, Litovel 19, 
Mohelnice 22, Potštát 17, Javorník 22, Prostějov 42, Přerov 16, Šumperk 44, Štíty 4, Šternberk 73, Tovačov 11, 
Uničov 27, Vidnava 22 a Zlaté Hory 14. 
  
55  Zdroj: NPÚ -  www.monumnet.cz. 

 

http://www.monumnet.cz/
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stojí Liberecký kraj, který nemá rezervaci žádnou, následován krajem Zlínským, kde se však 

situace může změnit prohlášením Lázní Luhačovic. Polepšit by si mohl i Karlovarský kraj 

v případě prohlášení dvou nových rezervací (Mariánské Lázně a Karlovy Vary), ale vzhledem 

ke stavebnímu rozmachu realizovaném v nedávné době se v případě Karlových Varů dá 

úspěšné završení řízení jen těžko předpokládat.   

Při sledování počtu památkových zón v jednotlivých krajích, vychází jako kraj s jejich 

největším počtem - Středočeský kraj, následován kraji Jihočeským, Plzeňským, Vysočina, 

Královéhradeckým, Ústeckým atd. Olomoucký kraj se, na rozdíl od podílu na celkovém počtu 

rezervací, dostává na dobrý průměr. 

Plošná ochrana našich historických jader měst se nerodila snadno. Za přípravou 

návrhů ochrany jednotlivých míst stojí velké množství práce lidí. Někde, bohužel, nedošla 

vynaložená práce svého úspěšného zhodnocení, což následně umožnilo prosazení proměn 

částí měst, leckde s výraznými negativními dopady pro celé město.  

 

Graf č. 1: Podíl krajů na plošné ochraně měst 

Podíl krajů na plošné ochraně měst prostřednictvím 
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Graf č. 2: Podíl krajů na celkovém počtu zón 
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4. Vybrané stavby a novostavby v historických jádrech našich měst – 

případové studie 

 
V našich městech se nacházejí dlouhodobě nezastavěné parcely, na nichž nebyla 

z rozličných důvodů výstavba realizována. Mezi ně náleží nedostatek investičních prostředků, 

nevyjasněné vlastnické vztahy, neochota parcelu zastavět (krátkodobá, dlouhodobá), 

bezradnost z podoby případné zástavby aj. Jednotlivé důvody nebo jejich souhrn způsobily, 

že některé stavební pozemky zůstaly volné i dlouhou řadu let.56 K nové zástavbě 

v historických centrech měst se konají odborné konference a diskuse.57  

 

Jednotlivé parcely zastavěné v nedávné minulosti a nová výstavba:  

 

Sledujeme-li zástavbu center měst, v časovém horizontu přibližně od sedmdesátých 

let dvacátého století, dospíváme ke zjištění, že se ve velké míře týkala především tří druhů 

staveb: obchodních a kulturních domů a stranických sídel. S těmito výraznými typy staveb se 

v Olomouckém kraji setkáváme téměř v každém městě, ale největší dopad měly na historické 

prostředí Olomouce a Prostějova, a to zejména výstavba obchodních domů, která se 

vlámala do historických jader měst (neboť kvůli ní došlo k asanaci městské zástavby). 

Obchodní domy sloužily ve stávající podobě desítky let, a i když byly v letech 2011-2012 

rekonstruovány, s vynaložením nemalých nákladů a úsilí, zůstávají rušivými prvky 

v městském prostředí daných měst.  Čas od času lze zaslechnout hlasy žádající jejich 

odstranění, toho lze dosáhnou jen obtížně. Navíc je očividné, že sama demolice není 

řešením, neboť musí být jasné, co s volným stavebním místem dál, jak a čím je zastavět. To 

je zásadní otázka.   

Jiným typem výstavby mělo být Středoevropské fórum (SEFO) Olomouc, pro něž 

bylo zvoleno pět parcel uvolněných již od 60. let 20. století, jež měly být zastavěny pěti 

moduly – odlitky z monolitického betonu.  Navrhovaným pojetím byl akceptován úzus o 

dodržování historické parcelace v jádru města. Nevhodným se mohlo jevit nečlenění fasád 

směrem do tak frekventovaného veřejného prostoru, jakým je Denisova ulice. Zadavatel 

                                                           
56  Asi nejznámější volnou parcelou v naší republice ležící v historickém centru města je pozemek, který se 
nalézá v Praze na Rašínově nábřeží. Byl „uvolněn“ po bombardování města v roce 1945, Po více jak padesáti 
letech (1992 – 1996) na něm byl postaven tzv. „Tančící dům“ dle projektu Vlado Miluniče a Franka O. Gehryho.  
 
57 Např. Současná tvorba v historickém prostředí, 23.-24.3.2010, Praha. 
  



36 

 

hodnotil výsledek studie jako „…odvážnou a pro mnohé šokující stavbu evropské 

architektury“. Zde se však přímo nabízí otázka, zda má architektura v městské památkové 

rezervaci šokovat?58 Se situováním navržené stavby na zvolené parcely nemusíme souhlasit 

(lze ale stavbu realizovat někde jinde?), autorům studie nelze upřít hledání poučení ve 

stavitelství doby  minulé, přemýšlivost, nápad a úsilí o vlastní uchopení zadání. Taktéž je 

možné polemizovat se zadáváním studie z „volné ruky“, neboť přihlédneme-li k lokalitě, 

v níž měl být projekt realizován, bylo by vhodnější uspořádání architektonické soutěže. 

Minimálně by se tak získalo několik konkurenčních návrhů a způsobů řešení. Zda budou 

SEFO, nebo případná dostavba Muzea umění realizovány, zůstává otevřenou otázkou.   

Pro kombinované využití – obchodní, kancelářské i bytové – byl zpracován projekt 

Šantovka, lokalizovaný do míst, kde se rozkládal areál závodu MILO (rozloha cca 11 ha), 

který nechal investor zcela odstranit. V první etapě (2012-2013) bylo postaveno obchodně-

kulturní centrum. V dalších etapách by měly následovat bytové domy, objekty 

kancelářského využití a také výrazná výšková budova, tzv. Šantovka-Tower. Celou akci 

projekčně zaštiťuje londýnská projekční kancelář.59 Nejspornější částí záměru je výstavba 

výškové budovy (75 m). Zamýšlená stavba vyvolala silný odpor jednotlivců, občanských 

iniciativ i vědecké obce, obávajících se o ztrátu jedinečného panoramatu města. Celá 

příprava akce prochází vleklým správním řízením. Podle nově přijatého územního plánu by 

takováto výstavba v blízkosti centra již neměla být uskutečnitelná. V ochranném pásmu 

památkové rezervace je nyní počítáno s nejvyšší výškovou úrovní sedmi, respektive devíti 

podlaží. Omezení není pro investora Šantovka-Tower (zamýšlených 22 podlaží) 

akceptovatelné, a je odhodlán výstavby dosáhnout i s pomocí soudních sporů.   

Realizovaná architektonická forma obchodního centra širšímu historickému centru 

příliš pozitivního nepřinesla. Formálně se jedná o klasické nákupní centrum spojeným s 

kulturním zázemím, jehož podoba je utilitárně podřízena funkci. Oprávněně se lze domnívat, 

že areál MILA se dal využít mnohem lépe a s revitalizací historických výrobních budov, tak 

jako tomu bylo například u brněnské Vaňkovky. Galerie Šantovka má nepochybně nepříznivý 

                                                           

58 Srov. ZATLOUKAL, P. Středoevropské fórum Olomouc. Architektonická studie.  Olomouc: Muzeum umění, 

2009. ISBN 978-80-87149-34-8.   

59 Srov. Projekt Šantovka -  http://www.santovka.cz/o-projektu/ Navštíveno 2.9.2014. 

http://www.santovka.cz/o-projektu/
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dopad na obchodní činnost v historickém centru města, z něhož odvádí potenciální 

zákazníky. Pro svou činnost má konkurenční výhodu spočívající v pohodlném parkování (asi 

1000 míst). Dalšími bonusy jsou most nadcházející frekventovanou komunikaci směrem od 

historického jádra (architektonicky kvalitní). A taktéž nově vystavěná tramvajová trať 

spojující hlavní vlakové nádraží a sídliště „Nová ulice“ s příslušnou zastávkou u Šantovky. 

Vybudování tratě je oficiálně zdůvodňováno zlepšením dopravní obslužnosti sídliště, a bylo 

převážně financováno z dotačních zdrojů.60  

Olomoucké panorama je již narušeno dvěma mrakodrapy (RCO u hlavního vlakového 

nádraží a BEA centrem (72 m), postaveným v letech 2010 – 2012 těsně za hranicí 

ochranného pásma památkové rezervace. Nyní by ji měla doplnit věž (Spiritualia, 46 m) a 

další objekty majícími sloužit jako kampus soukromé Moravské vysoké školy.  

Problematickou stavbou se může stát také výstavba nové obchodní galerie 

v Prostějově, v místech, kde se rozkládalo židovské ghetto. Zachováno zůstalo pouze 

uskupení domů označovaný jako „Špalíček“. Ve druhé polovině let osmdesátých a na počátku 

devadesátých let 20. století byl prostor částečně zastavěn novým kulturním domem, jenž 

však nebyl realizován v celém rozsahu (zvláště citelně chybí restaurační zázemí), tržnicí a 

objektem finančního úřadu. Nové stavby již nerespektovaly dřívější parcelaci, měřítko ani 

charakter zdejší zástavby. Mimo kulturně a komerčně-správní stavby, byla a v současnosti 

ještě je, sledovaná oblast zastavována i obytně-podnikatelskými objekty.61 V roce 2008 byl 

městem jako vlastníkem pozemků vyhlášen záměr jejich pronájmu s následným prodejem 

řady pozemků a objektů za předem stanovených podmínek předkladateli nejvhodnějšího 

architektonicko-urbanistického investorského návrhu rozvoje tohoto území. Jedná se o 

rozsáhlé území, které leží v historickém jádru města a náleží tak k nejcennějším lokalitám 

Prostějova. To je velmi pádný důvod, proč by bylo zapotřebí k vymezenému území 

přistupovat s rozvahou a obezřetností, neboť příležitost k nápravě případných chybných 

                                                           

60
 Náklady na stavbu tratě se třemi stanicemi dosáhly 350 mil. korun (bez terénních úprav), 225 mil. Kč bylo 

získáno z projektu švýcarsko-české spolupráce. 

 

61 K tomu např. ZÁDRAPA, D. - RUDOLF, V. Asanace bývalého židovského ghetta v Prostějově a problém nové 
zástavby této lokality. In. PEŘINKOVÁ, M. - ŠPAČKOVÁ, E. (eds.).  Architektura v perspektivě, minulost, místo, 
každodennost. Ostrava: Stavební fakulta. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v nakladatelství 
Gasset. 2011. s. 46-52.  ISBN 978-80-87079-17-8.  
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řešení v dalších desetiletích již nebude.  V podstatě v developerském výběrovém řízení se se 

vítězem stal návrh společnosti, jež nabídla nejvyšší investici (nejméně jedné miliardy korun 

českých). Součástí projektu má být i realizace podzemních garáží v celém rozsahu nové 

zástavby, což byl jeden z podstatných sporných bodů (povoleno původně pouze v narušeném 

území, tj. pod dnešním kulturně – společenským centrem). Po završení výstavby se množství 

aut v centru mnohonásobně zvýší (jak konstatovalo i zjišťovací řízení, a to nejméně 3x). Ke 

zvýšenému objemu osobní dopravy je nutné připočíst i dopravu kamionovou (zásobování), 

která je dnes minimální. Nezanedbatelný je i fakt, že tuto dopravu přivedeme do ulic (zvláště 

ulice Komenského), v nichž se nachází větší množství škol (MŠ, základní, speciální, střední). 

Hrozí tudíž zhoršení bezpečnosti dětí i životního prostředí. Dle vývoje aktuální situace, není 

pro tak rozsáhlou stavbu zapotřebí zpracovat EIA. Taktéž se zdá, že nebude problémem 

získat povolení k zastavění dotčených parcel ze sta procent a v celém území vybudovat 

podzemní parkoviště pod všemi získanými pozemky (bez ohledu na velmi cennou 

archeologickou a složitou hydrogeologickou situaci). Pro případnou stavbu také zřejmě 

nebude existovat regulační plán. Tolik teorie. Celou stavbu však může pozměnit či zastavit 

soudní spor vedený neúspěšným uchazečem v developerském řízení s vybraným investorem 

a městem. Ve sporu jde především o změnu zadávacích podmínek po „vítězném řízení“, což 

jak konstatoval rozsudek prvoinstančního soudu, není možné (?). Nyní probíhá odvolací 

řízení. 

Případná výstavba nebude pro obyvatele města ziskem. Záporné dopady převáží 

nad případnými klady (zvýšená doprava, úbytek vzrostlé zeleně, snížení bezpečnosti dětí, 

snížení obchodních aktivit v historickém jádru [dopady na provozovny v historických 

objektech, vyostření konkurenčního boje mezi novou galerií a obchodního domu Zlatá Brána 

(dříve PRIOR) atd.].    

Oproti zamýšlené stavbě obchodní galerie je vyloženě pozitivně hodnocen 

polyfunkční objekt - Dukelská brána 5, situovaný ve velmi lukrativní a exponované poloze 

historického jádra v Prostějově. Zvolené měřítko výtečně zapadlo do městské zástavby. 

Kvality polyfunkčního objektu byly oceněny mj. tím, že byl v roce 2004 vybrán mezi pět 
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nejlepších staveb soutěže „Stavba roku“ Olomouckého kraje a hodnocen též jako vhodný 

příklad nové výstavby v historických jádrech měst.62  

Shrnutí:  Pro posouzení vybrané a zamýšlené nové výstavby a rekonstruovaných 

objektů ve městech Olomouci a Prostějově, jako reprezentativního vzorku, byla stanovena 

kladná a záporná hodnotící kritéria a ta následně aplikována na jednotlivé případy. Jejich 

prizmatem pak byla ověřena vhodnost (nevhodnost) staveb, a to z pohledu zásahů 

v chráněných územích: Při sledování této problematiky bylo zjištěno, že ve fázi přípravy 

staveb dochází prakticky ve všech případech nové výstavby ke konzultacím projektů, avšak 

ne všechna tato jednání vedou k akceptaci předloženého projektu či k dohodě nad změnami.    

Použijeme-li pro navrhované (rekonstruované) objekty charakteristiku „Vytvoření 

kvalitní architektury“ zjišťujeme, že výsledky jsou značně rozdílné - u rekonstrukcí 

obchodních domů se jedná spíše o korekce vzhledu, neboť tyto objekty nebudou bez 

naprosto radikální přestavby nikdy zapadat do historického prostředí. Naproti tomu lze za 

kvalitní architekturu označit polyfunkční dům v Prostějově (Dukelská brána 5), a to jak jeho 

pojetím, tak také zapojením do historického prostředí. Dále je zřejmé, že zmíněný termín 

sám o sobě nevypovídá nic o tom, zda je ji možné postavit na konkrétním místě, pro něž je 

navrhována a nenarušuje historické prostředí. Podobně také termín „nekvalitní architektura“ 

je do jisté míry determinován schopností „zapadnout" do určeného místa. Z hrozeb 

historickému prostředí měst jsou nejnebezpečnějšími předimenzované stavby, pro což 

nezbývá než použít kategorii „nevhodný projekt“, neboť vše může vést ke ztrátě 

panoramatických kvalit měst, znehodnocení historického prostředí a privatizaci veřejného 

prostoru, jak se k tomu schyluje v Prostějově (nová nákupní galerie) a v Olomouci (Šantovka 

Tower).  

 

 

                                                           
62 Srov. Např. CHYTIL M.. (ed.) a další. Slavné stavby Prostějova, Československá obchodní banka..s. 210 – 212. 

KUČA, K.  -  KUČOVÁ, V. - KIBIC, K. Novostavby v památkově chráněných sídlech, Praha: Národní památkový 
ústav, 2004. s. 102. ISBN 80-86234-54-1. 
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5. Regenerace památkových rezervací a zón – možnosti podpory 

prostřednictvím vybraných programů 
 

 

Úvod  

 

Naše městské památkové rezervace (MPR) a památkové zóny (MPZ) v sobě zahrnují 

množství stavebních objektů, prohlášených za nemovité kulturní památky a rovněž řadu 

dalších staveb, které prohlášeny nejsou. Pro obě skupiny nemovitostí pak platí, že jejich 

vlastníci jsou omezováni ve svých právech s nimi svobodně nakládat a jsou na ně kladeny 

nároky v podobě zvýšených výdajů na jejich údržbu.  Za této situace má stát, ve smyslu 

našeho právního řádu, povinnost poskytovat jim určité náhradní plnění.63 Ta spočívají např. 

v poradenství ve věci údržby, zpracování stavebně-historických průzkumů, operativních 

průzkumů, návrhů barevnosti apod. Takovéto služby může teoreticky obdržet každý vlastník, 

avšak dle zaběhnuté praxe jsou uspokojováni především vlastníci památek, a to zejména 

z kapacitních důvodů.  

Další kompenzací je možnost přiznání příspěvku nebo dotace na zvýšené náklady, 

tedy například podpora položení konkrétního druhu krytiny a dorovnání rozdílu ceny mezi 

krytinou obvyklou a požadovanou.  Na příspěvky není právní nárok, zákon hovoří pouze o 

tom, že „může být přiznáno“, a je možné je čerpat převážně pro kulturní památky.64  

Pro podporu vlastníků nemovitostí dnes funguje široké spektrum titulů finanční 

podpory různých poskytovatelů, které lze za určitých okolností kombinovat, a tím zvýšit 

možnosti rozsahu objemu realizovaných prací.    

 

Program „Záchrana architektonického dědictví“ (PZAD):  

 

Byl vyhlášen v roce 1995 a je určen pro památky, které se nalézají v obzvláště 

špatném stavu. Objem alokovaných finančních prostředků v programu přibližuje následující 

tabulka č. 365: 

                                                           
63  Judikatura ÚS 35/94 (nález Ústavního soudu České republiky) ze dne 23.6.1994. Dostupné on-line 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-35. Navštíveno 25.5.2015.   

64 Ust. § 16 zák. č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči, v platném znění. 
65 Zdroj: Databáze Ministerstva kultury České republiky, dostupné on-line z 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430). Navštíveno 15.7.2014.   

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-35
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430
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Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Objem 

finančních 

prostředků 

(v tis. Kč) 383 660 365 369 278 937 196 296 211 495 130 880 103 720 150 000  

 

Z údajů je patrné, že celkový objem distribuovaných finančních prostředků PZAD je 

výrazně proměnlivý. Varující je skutečnost, že ve sledovaném období největší množství 

prostředků obdrželi vlastníci kulturních památek v roce 2007, a od té doby prochází výše 

podpory značnými propady a mírnými navýšeními (turbulencemi), případně stagnací, jak je 

dobře patrné zejména při porovnání údajů z roku 2007 a 2013, z kterého plyne, že za sedm 

let došlo k poklesu o 279 940 000 Kč, tj. o 72,97%. Tyto propady mají nepochybně význačný 

dopad na plánování stavebních prací.      

Rok 2014 prezentoval navýšení vkládaných prostředků oproti předcházejícímu roku o 

téměř 50 %, avšak i přes tento zdánlivě vysoký procentuální nárůst, chybělo v programu při 

srovnání s rokem 2007 233 660 000 Kč, a to není zohledněna míra inflace.     

 

 Tabulka č. 4: "Turbulence" ve výši příspěvků v PZAD, v tis. Kč a %  

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Úbytek 

financí v 

ti s . Kč 383 660 -18 291 -104 723 -187 364 -172 165 -252 852 -279 990

Meziroční 

rozdíl  v ti s . 

Kč 0 -18 291 -86 432 -82 641 15 199 -80 615 -27 160

Úbytek 

financí v % 0 -4,755 -22,53 -48,84 -44,87 -66,91 -72,95

Hodnota 

příspěvku 

mezi  roky 

2007 - 

2013, v % 100 95, 245 72, 70 51, 195 55, 125 34, 113 27, 034  

 

Výchozí hodnotou pro výpočty je údaj z roku 2007, tj. 383 660 000 Kč, od něhož se odvíjí 

objem peněz vkládaných do programu v následujících letech (v tis. Kč). K úbytku docházelo 

prakticky ve všech letech, s výjimkou let 2010-2011, kdy byl zjištěn meziroční nárůst, který 

však sestupný trend snižování množství finančních prostředků v programu nezvrátil.     
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Jaké výše dosáhla podpora vlastníků kulturních památek ze sledovaného programu v 

Olomouckém kraji? Odpověď přináší následující tabulka č. 5 (tis. Kč / %):  

 

rok celkem MPR+MPZ kraj MPR+MPZ

2009 4 400 1 500 1, 577 0,538

2010 4 750 4 315 2, 420 2, 198

2011 6 550 1 960 3, 103 0, 928

2012 3 220 840 3, 159 0,83

2013 2 800 1 200 2, 699 1, 156  
  

Výchozí hodnotou pro výpočty byl celorepublikový objem z alokovaných prostředků 

v programu v roce 2009, tj. 278 397 000 Kč.    

Srovnáváním údajů zjišťujeme, že celková výše příspěvků (dotací) přidělených 

v Olomouckém kraji z PZAD nebyla příliš vysoká. Relativně nízký objem peněz v programu lze 

interpretovat tak, že stav zdejších kulturních památek byl, ve srovnání se situací v jiných 

krajích (např. Ústeckém, Plzeňském aj.), uspokojivější. Aplikace PZAD se dále velmi málo 

projevuje v MPR a MPZ, což však může odkazovat také na využívání jiných programů. Údaje v 

% jsou vztaženy k celorepublikovému objemu prostředků (proto např. pro rok 2009 dosahují 

hodnot 1,577 a 0,538 %). Dva sloupce (podíl Olomouckého kraje a podíl MPR+MPZ) jsou 

dány tím, že PZAD je využíván pro ohrožené památky jak v MPR a MPZ, tak i mimo ně. 

  

Havarijní program (HF) 

 

Dalším programem využitelným i v prostředí městských památkových rezervací a zón 

je „Havarijní program“. Prostředky zde shromážděné jsou určeny pro záchranu nemovitých 

kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na statické a celkové stavební 

zajištění, vč. restaurátorských prací, a na opravy krovů a střech (i s případným provedením 

klempířských a zámečnických prací, opravu komínů, korunní římsy objektu apod.). Žádosti 

jsou shromažďovány prostřednictvím jednotlivých územních odborných pracovišť Národního 

památkového ústavu. Program je výrazně prosociální (posuzování finanční situace vlastníka) 
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a také pro-autentický (návrat historických konstrukcí a uplatnění historických postupů). 

Celkové množství peněz je ale relativně nízké. 66   

 

Tabulka č. 6: HF v celé ČR a v Olomouckém kraji 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

částka 55 000 61 711 73 820 98 839 100 371 67 394 76 300 61 994 58 932

% + - 100 112, 2 134, 21 179, 76 182, 49 122, 53 138, 72 112, 71 107. 14

mezirozdíl 0 12.2 22, 01 45, 55 2, 73 -59,96 16, 19 -26,01 5, 57

Olomoucký 

kraj x x x 5 792 7 286 3 582 4 400 2 780 2 780  

 

Tabulka č. 7: „Turbulence“ objemů financí v HF v Olomouckém kraji 

Turbulence“  objemu financí v HF (Olomoucký kraj)

rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013

% 100 125,79 61,84 75,96 47,99 47,99

 

 

 

Zatímco celkový objem finančních prostředků v HF (v celé ČR) se do roku 2009 

zvyšoval,67 v roce 2010 následoval výrazný propad; rok 2011 přinesl nadějný růst, ale již rok 

2012 byl opět ve znamení propadu a s rokem 2013 jsme se vrátili téměř na stejné hodnoty 

jako před devíti lety.68 Pokud sledujeme situaci v Olomouckém kraji, jsou finanční změny 

ještě více patrné, neboť pokles celkového objemu přidělené podpory při srovnání roku 2008 

a 2013 činí 47, 99 %. Dále je zřejmé, že v roce 2013 bylo v programu alokováno reálně o 

8 476 000 Kč méně v porovnání s rokem 2005, takže abychom bývali v roce 2013 dosáhli 

v objemu peněz úrovně roku 2005, bývalo by muselo být vloženo 71 340 0000 Kč. V množství 

vkládaných peněz registrujeme setrvalý pokles (v roce 2014 bylo do HF vloženo 55 443 375 

Kč, v roce 2015 pak již pouze 52 880 000 Kč). 

 

                                                           
66 Výchozí hodnotou tabulky je údaj z roku 2005 (55 000 000 Kč) od něhož se odvíjí sledování objemu peněz 
vkládaných do programu (v tis. Kč). Druhý řádek tabulky přináší přehled o změnách oproti výchozímu stavu (v 
%). Třetí se váže k prvnímu a zachycuje meziroční změny (v %), čtvrtý prezentuje objem financí (a změny) v 
Olomouckém kraji (v tis. Kč).     
67 Zdroj: Dotace [databáze on-line]. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2015, dostupné z     

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430)..  

68 zdroj: KOLEKTIV AUTORŮ.  Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016, s. 7.  Dostupné 

on-line, http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/Koncepce-pamatkove-pece-v-CR-na-2011-2016.pdf.  

Navštíveno 21.7.2014. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=430)
http://www.mkcr.cz/assets/zpravodajstvi/zpravy/Koncepce-pamatkove-pece-v-CR-na-2011-2016.pdf
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Podpora pro památky UNESCO 

Zcela jiným typem podpory kulturních památek je „Podpora pro památky UNESCO“. 

Program je zaměřen na neinvestiční náklady. Program slouží k propagaci našeho kulturního 

dědictví v zahraničí, ale i v prostředí domácím.  

Tabulka č. 8: Objem finanční podpory přiznané ve vybraných letech 

 

Rok Podpora v tis. Kč

2013 1 165 (jen oblast managementu)

2012 2 040

2011 6 300

2010 6 654

2009 10 920  

 

Objem finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím tohoto programu není 

ve srovnání s jinými programy (PZAD, PRMPR a MPZ aj.) v souhrnu vysoký, je však nezbytné 

si uvědomit, že segment, do něhož podpora směřuje, je početně (množství památek) úzký.69 

 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón (PRMPR a MPZ) 

 

 Je nejdůležitějším a základním programem, z něhož lze čerpat příspěvky na obnovu 

památek, nalézajících se v městských památkových rezervacích a zónách. Tato plošná ochrana 

bývá zpravidla ještě posílena vymezením ochranných pásem konkrétních lokalit70 Program je 

založen na bázi participace finančního podílu státu, měst a vlastníků památek podle předem 

stanoveného klíče a poměrů. Částky, poskytované z daného programu, dosáhly za dobu jeho 

                                                           
69 Zdroj: Databáze MK ČR -  Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón (PRMPR a MPZ). Dostupné z  http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433. Navštíveno 13.9.2014. Mimo 

Programy MK bude zřejmě možné získat na opravu památek UNESCO a Národních kulturních památek 

příspěvek z objemu financí vyčleněných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z částky 425 

mil. Kč. Srov. BLATOVÁ, T. Integrovaný regionální operační program, seminář MMR, 23.3.2015, Brno. In.: 

Urbanismus a územní rozvoj, ročník XVIII, č. 1/20015. s. 21. ISSN 1212-0855.   

70 Srov. RUDOLF V. – PEŘINKOVÁ, M. Historic preservation and planar protection of Historical seats in Olomouc 

region, In. PEŘINKOVÁ, M. – NEDVĚD M. (eds.). Architecture in Perspective VI, Pfaffikon: Trans Tech 
Publications, 2014. s. 122 – 125. ISBN – 13: 978-3-03835-323-2. 0. VOŠAHLÍK. A. Ještě k památkové ochraně 
vybraných sídel a krajiny. In. Zprávy památkové péče. Ročník LVII, 1997, č. 2. s. 58-59. ISSN 1210-5538.  

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433
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trvání celkové výše, jež se možná jeví překvapující, avšak ve srovnání s jinými výdaji ze 

státního rozpočtu vysoká není:  

 

 Tabulka č. 9: Objem financí v Programu regenerace MPR a MPZ 1993 – 2011 

 

plošná ochrana v tis. Kč

MPR 1 631 057

MPZ 2 638 773

souhrn 4 267 820  

 

 V prvním roce fungování nového programu (1993) činila podpora 80 000 000 Kč. 

Následujícího roku došlo k optimistickému navýšení na 275 000 000 Kč. V roce 1996 se 

v programu nacházela nejvyšší částka, a to 350 000 000 Kč, poté procházelo vkládané 

množství peněz mírnějšími turbulencemi až do roku 2005, kdy částka dosáhla výše jen 

160 000 000 Kč a následně došlo ke stagnaci a pohybům, aby v roce 2013 bylo alokováno 

pouze 100 000 000 Kč. V dalším roce byl sice objem peněz navýšen na 140 000 000 Kč, avšak 

rok 2015 (při naplnění příslibu vložených peněz) přinese opět stagnaci. 

 Jak si při čerpání finančních prostředků z tohoto programu vedl Olomoucký kraj? Z 

údajů vztahujícím se k rokům 1993 – 2011 zjišťujeme, že městské památkové rezervace a 

památkové zóny v Olomouckém kraji za sledované roky vyčerpaly z programu regenerace MPR 

a MPZ 241 032 000 Kč, z toho 83 631 000 MPR a 157 401 000 MPZ.  

 

 Tabulka č. 10: Objem financí v Programu regenerace MPR a MPZ v Olomouckém kraji 

 

Lokalita rok/tis. Kč

1993 1999 2000 2009 2011

Olomouc 4 000 5 880 3 940 2 250 2 040

Lipník n.B. 1 000 1 550 250 1 175 1 660

Prostějov 900 2 900 1 900 200 200

Šumperk 1 000 500 800 400 750

Hranice n. M. 0 1 080 250 250 200  
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Graf č. 3:  Objem financí v Programu regenerace MPR a MPZ v Olomouckém kraji ve vybraných MPR a MPZ  

 

Obě MPR Olomouckého kraje získaly z programu 83 631 000 Kč (Olomouc 63 145 000 

Kč, Lipník nad Bečvou 20 486 000 Kč). U Olomouce se nabízí se otázka, zda v jejím případě 

uváděná částka odpovídá jejímu deklarovanému postavení v „hierarchii“ MPR, tj. druhé 

největší památkové rezervace u nás. Vycházíme-li z údajů (v Kč) vztahujících se k historicky i 

architektonicky cenným městům, jež jsou zároveň i velmi turisticky vyhledávaná, zjišťujeme, 

že: Brno čerpalo 82 000 000, Český Krumlov 79 908 000, Praha (1,2 a 5) 74 200 000, Tábor 

73 340 000, Litomyšl 70 628 000, Kutná Hora 65 845 000, Olomouc 63 154 000, Lipník nad 

Bečvou pak 20 486 000. Ze shromážděných dat plyne, že objem vyčerpaných prostředků 

neodpovídá deklarovanému postavení Olomouce jako druhé největší MPR v republice, neboť 

ji předčila celá řada i menších měst. Nesoulad mezi podporou a deklarovaným postavením 

může být způsoben také tím, že požadavky vlastníků a objem prací byly v Olomouci menšího 

rozsahu než v jiných městech.  

 

 

  Graf č. 4:   Objem finančních příspěvků ve vybraných MPR a letech: 
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Srovnáme-li údaje do roku 2009 (pouze pro MPR) a po tomto roce, dospějeme k 

jednoznačnému závěru, že tak, jako u jiných programů v gesci Ministerstva kultury, došlo též k 

výraznému poklesu podpor, přičemž od roku 1999, ve kterém program disponoval největším 

množstvím peněz, a rokem 2011, poklesl objem financí přidělených MPR o 85 785 000 Kč. Tato 

zjištění budou určitým způsobem nejspíše korespondovat i s údaji s podporou regenerace 

MPZ, ale propočet by byl při množství památkových zón složitý.71 

 

Program pro restaurování movitých kulturních památek 

  

 Tento program ve stavebnictví využijeme jen ve značně omezené míře, a to např. při 

obnově fasády, jejichž součásti (sochařská výzdoba apod.) mohou být zapsány v Ústředním 

seznamu kulturních památek samostatně jako movité kulturní památky.  

 

Další možné zdroje podpor 

 

 Finanční příspěvky lze dnes čerpat také prostřednictvím jednotlivých krajů, které 

administrují své programy pro obnovu památek, ale i tzv. památek místního významu a 

drobné architektury. Některé pak mají ještě další vyloženě účelové programy, např. pro 

zpracování stavebně-historických průzkumů, restaurátorských záměrů, statických posudků 

atd.72  

 Pro velmi rozsáhlé akce se nabízí využití např. integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP) - „peněz z Evropské unie“, tzv. norských fondů, aj. Objem prostředků, na 

něž lze dosáhnout v rámci dotyčných programů, šplhá do stovek miliónů korun, avšak 

zároveň s možností získat tyto prostředky se objevuje i hrozba vzrůstu zásahů do autenticity 

památek.73  

                                                           

71  Zdroj: Databáze MK ČR -  Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón (PRMPR a MPZ). Dostupné z  http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433. Navštíveno 13.9.2014. 

 
72 www stránky jednotlivých krajů. 
 
73 Srov. např. pozn. č. 70.  
 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2433
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Shrnutí 

    

Z celé sledované problematiky podpory obnovy kulturních památek, potažmo našich 

historických sídel, lze vyvodit závěry uspokojivé i znepokojující. V obecné rovině můžeme být 

spokojeni z fungování systému, neboť existují programy, které pomáhají vlastníkům 

kulturních památek při obnově. Pochvalně se k systému podpor vyjádřili zástupci měst a 

obcí, kteří se shodli se na tom, že existuje vysoká efektivita státních dotací do obnovy 

památek, a že vložené prostředky se státu plně vrátí zpět formou DPH, odvodů sociálního a 

zdravotního pojištění a daně ze mzdy zaměstnanců firem provádějících obnovu památek a v 

podpoře zaměstnanosti. 74 Vyjádření zástupců historických sídel také podporuje zjištění, že 

objem finančních prostředků, který bychom mohli pro účely památkové péče (pro obnovu) 

rozdělit, soustavně klesá, případně stagnuje (to je znepokojující poznatek). Existují sice 

přísliby navyšování rozpočtu pro kulturu až na 1% z celkové výše státního rozpočtu, jež 

pravidelně slýcháme již řadu let, ale podíváme-li se na objem prostředků vložených do 

programů na obnovu kulturního dědictví v České republice, zjistíme, že se nic podstatného 

nestane ani v roce 2015. 75 

 

 

 

 

 

  

                                                           
74 Závěry semináře ze dne 15. dubna 2014. Dostupné on-line na http://propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-

cr/pamatky-a-finance/v-poslanecke-snemovne-se-uskutecnil-seminar-pamatky-vydelavaji-/2038/. Navštíveno 

26.7.2014. 

75 Např. ministři kultury V. Jandák, J. Jehlička. Naposledy D. Herman, In.  ČTK: Herman chce pro resort v roce 

2017 procento státního rozpočtu, 8.7.2014. Dostupné on-line z http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/herman-
chce-pro-resort-v-roce-2017-procento-statniho-rozpoctu/1100042?utm_source=rss&utm_medium=feed, 
Navštíveno 26.7.2014. 
 

http://propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/pamatky-a-finance/v-poslanecke-snemovne-se-uskutecnil-seminar-pamatky-vydelavaji-/2038/
http://propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/pamatky-a-finance/v-poslanecke-snemovne-se-uskutecnil-seminar-pamatky-vydelavaji-/2038/
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/herman-chce-pro-resort-v-roce-2017-procento-statniho-rozpoctu/1100042?utm_source=rss&utm_medium=feed
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/herman-chce-pro-resort-v-roce-2017-procento-statniho-rozpoctu/1100042?utm_source=rss&utm_medium=feed
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Závěr, osobní přínos 
 

 Stanovený cíl - nalezení styčných bodů mezi městským inženýrstvím a památkovou 

péčí, byl splněn. Postupné sledování tématu dostatečně prokázalo, že existuje 

poměrně široké spektrum otázek uchování a rozvoje našich historických sídel, na 

jejichž řešení oba obory pracují, tedy, že jejich zájmová pole mají celou řadu styčných 

bodů, ale také rozdílů. Základní rozdíl mezi přístupem městského inženýrství a 

památkové péče k městským sídlům spočívá ve vymezení prostoru. Zatímco městské 

inženýrství se těmito problémy zabývá v jejich komplexnosti, památková péče pouze 

vybranými historickými jádry a centry, případně jednotlivými chráněnými objekty 

mimo tyto lokality. Nejvíce shodných bodů je možné nalézt při úsilí o odstranění 

brownfields, péči o zeleň, městský mobiliář a o veřejná prostranství.   

 Taktéž byla ověřena platnost všech stanovených pracovních hypotéz. 

 Dále byla prozkoumána vhodnost a nevhodnost některých typů výstavby, a to na 

základě případových studií, přičemž bylo potvrzeno, že město, zvláště historické, je 

citlivý organismus, s nímž se musí vždy zacházet velmi opatrně a obezřetně, což platí 

zejména pro novou výškovou výstavbu, rekonstrukce a rozsáhlou plošnou zástavbu. 

Zcela nevhodnou je výstavba nadměrných obchodních center. Problém tohoto typu 

výstavby spočívá jednak v megalomanském měřítku staveb (často bez 

architektonického zpracování), jednak také v tom, že mj. vedou k degradaci a 

vyprazdňování historických center. Pokud by ale dosahovaly funkčnosti a estetického 

působení zejména prvorepublikových obchodních pasáží nebo některých pasáží 

vybudovaných mezi roky 1948 – 1989, případně od roku 1990, byla by nejspíše jejich 

výstavba přijatelná. Konečné posouzení však záleží na konkrétním návrhu a lokalitě, 

v níž by byly budovány. Podstatou starších i novějších pasáží ovšem bylo a je, že jsou 

organickými součástmi historických jader a center měst.  

 Z výsledků zkoumání vybraných historických sídel plyne, že naše historická města 

potřebují chránit prostřednictvím památkové péče, k čemuž je zapotřebí využívat její 

institucionalizované podoby, protože se nenacházíme ve společnosti, která by 

uvědoměle akceptovala a uchovávala své kulturní bohatství z pocitu patriotické, 

národní nebo lokální hrdosti, ale ve společnosti, v níž jsou prosazovány individuální 

zájmy na úkor zájmu veřejného. V této souvislosti, a s přihlédnutím k plnění 

náročných úkolů památkové péče, je nezbytné konstatovat, že z organizačního 

hlediska se jeví jako nevhodné dělení státní památkové péče na odbornou organizaci 

(NPÚ) a věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče (pověřený městský 

úřad či magistrát). Mnohem účelnější a funkčnější řešení by přineslo prosazení a 

realizace transformace do modelu jednokolejné podoby - samostatného státního 

památkového úřadu, čímž by se výkon památkové péče stal pružnějším, to jak 

z hlediska vlastního provozu, tak také vůči klientům (ekonomie řízení).  
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 Památková péče neškodí městům, ale naopak přispívá uchování jejich kvalit a k 

udržení jejich přitažlivosti jak pro obyvatele, tak i pro turisty.   

 Na základě zkoumání dat vztahujících se k finanční podpoře obnovy památkově 

chráněných staveb bylo zjištěno, že tato podpora je naprosto nedostatečná, ale nejen 

to: v porovnání s výchozími situacemi, v nichž byly jednotlivé programy uváděny do 

praxe, se nalézá minimálně na stejné úrovni, a to bez jakéhokoliv zohlednění míry 

inflace. 76 

 Disertační práce také presentovala vývoj procesů, zjištěných ve velké míře na základě 

archivních materiálů, jejichž cílem bylo vymezení ochranných pásem městských 

památkových rezervací a zón, jako účinného spolunástroje plošné ochrany 

historických měst. Tato část práce byla též publikována.77 

 Práce může sloužit jako východisko k dalšímu zkoumání jednotlivých oblastí vztahů 

mezi městským inženýrstvím a památkovou péčí, formování podmínek pro novou 

výstavbu a úpravu výše finanční podpory potřebné pro obnovu kulturních památek.   

 

Doporučení pro další práci:  

 Zpracovat finanční model – tzn. vypracování celkového rozdílu úbytku peněz 

v jednotlivých programech se zohledněním míry inflace (s výchozí a současnou cenou 

stavebních prací), tento model doplnit plánem dosažení odpovídající finanční úrovně, 

aby byl vyrovnán vzniklý schodek.   

 Usilovat o vypracování nových a odpovídajících podkladů pro vyhlášení ochranných 

pásem památkových rezervací a zón tam, kde v minulosti již byla v této věci vydána 

rozhodnutí, ale následně došlo z různých příčin k jejich zrušení, případně jsou 

nefunkční (např. vydání rozhodnutí o ochranném pásmu bez stanovení podmínek aj.).   

 Pokračovat v detailním zkoumání vztahů mezi městským inženýrstvím a památkovou 

péčí. 

 

                                                           

76 RUDOLF, V. - PEŘINKOVÁ. M. Obnova památkových rezervací a zón – možnosti a objem finanční podpory 

kulturního dědictví ve vybraných obdobích v České republice a v Olomouckém kraji. In.: Sborník vědeckých prací 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební. r.  XV, č. 1, Ostrava: VŠB - TU, 2015. v tisku. 

Srov. též. RUDOLF, V. – ZÁDRAPA, D. Městská veřejná prostranství a jejich revitalizace v Olomouckém kraji. In. 

PEŘINKOVÁ, M. – NEDVĚD, M. (eds.). Architektura v perspektivě 2015, Vysoká škola báňská – technická 

univerzita Ostrava v nakladatelství Gasset, Ostrava, 2015, v tisku.  

77 RUDOLF V. – PEŘINKOVÁ, M. Historic preservation and planar protection of Historical seats in Olomouc 

region, In. PEŘINKOVÁ, M. – NEDVĚD M. (eds.). Architecture in Perspective VI, Pfaffikon: Trans Tech 

Publications, 2014. s. 122 – 125. ISBN – 13: 978-3-038.  
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Conclusion and personal contribution 

 The set aim- finding of contact points between city engineering and preservation of 

monuments was fulfilled. Gradual monitoring of the theme has sufficiently proved 

that there exists relatively wide spectrum of questions according to the preservation 

and development of our historical seats which are both branches working on which 

means that their fields have both many points of contact and differences as well. 

Most of identical points can be found by making effort to remove “brownfields”, in a 

care of verdancy, urban furniture, and public spaces.  

 It was verified the validity of the entire set working hypothesis as well. 

 Next there was examined the appropriateness and inappropriateness of some types 

of housing that is on the basis of case studies, and it was confirmed that the city, 

especially historical, is very sensitive organism that must be handled very carefully 

and circumspectly which is valid particularly for a new high-rise construction, 

reconstruction, and extensive planar housing. 

 The construction of oversize shopping malls is absolutely inappropriate. The problem 

of this kind of construction resides in megalomaniac criterion of building (often 

without any architectonical processing) on the one hand, in degradation and 

evacuation of historical centres on the other hand. From the results of selected 

historical seats research follows that our historical cities and towns need to be 

protected through the preservation of monuments where the institutionalized form 

is needed to be used because we do not live in society which would consciously 

accept and keep its cultural wealth because of patriotic, national or local pride but in 

society where there are individual interest advanced to the exclusion of the public 

ones. In this context it is necessary to note that from the organizational point of view 

it appears to be inappropriate division of state preservation of monuments into 

professional organization, and factually and locally relevant authority of state 

preservation of monuments (authorized municipality). 

 More purposeful and functional solution would bring implementation and realization 

of transformation as the model of single-track form- discrete state preservation 

authority through which the performance of preservation of monuments would 
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become more flexible both from the own operation point of view and also towards 

the clients (because of the economics management as well). 

 The preservation of monuments is not bad for cities and towns but helps to preserve 

their qualities the other way around, and to keep the attraction both for inhabitants, 

and for tourists.  

 On the basis of data research related to the financial support of conservational 

protected buildings renewal it was discovered that this support is completely 

insufficient but not only that: in comparison with default situations where there were 

the individual programmes set in practice is minimally on the same level without any 

taking into consideration of inflation rate. 

 The dissertation also presented the development of processes discovered mostly on 

the basis of archival materials which aim was to delimit the protective zones of urban 

preservation areas as the effective co-implement of planar protection of historical 

town and cities. That part of the work was published as well. 1 

 The dissertation can serve as the solution for next researching of individual areas of 

relations between city engineering and preservation of monuments, forming of 

conditions for new constructions, specification of rules for planar preservation 

protection, and adjustment of amount of financial support needed for renewal of 

cultural monuments. 

 

 

 

 

 

 

 

1 RUDOLF V. – PEŘINKOVÁ, M. Historic preservation and planar protection of Historical seats in Olomouc 

region, In. PEŘINKOVÁ, M. – NEDVĚD M. (eds.). Architecture in Perspective VI, Pfaffikon: Trans Tech 

Publications, 2014. s. 122 – 125. ISBN – 13: 978-3-038.  
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