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Anotace  

NEUSTUPOVÁ, J.: Ochrana památek při MU. VŠB- TU Ostrava, 2008. 

V bakalářské práci se věnuji srovnávání ochrany památek v České republice a Portugalsku. 

Cílem mé práce je porovnat kvalitu ochrany památek a nastínit hlavní rozdíly v řešení této 

problematiky. 

V první části práce srovnávám legislativu, druhy památek a klimatické podmínky. 

Druhá část je věnována porovnání ochrany památek, jestli je dostatečná a případ z praxe. 

V závěru mé práce vyhodnocuji jednotlivé kapitoly, určuji hlavní rozdíly v řešení dané 

problematiky a uvádím návrhy ke zlepšení. 

 

Klí čová slova: kulturní památka, Centros Urbanos Antigos, ochrana, zabezpečení, řešení. 

 

Annotation 

NEUSTUPOVÁ, J.: Ochrana památek při MU. VŠB- TU Ostrava, 2008. 

This thesis deals with comparison of monument preservation in Czech Republic and in 

Portugal. The goal of this thesis is to compare monument preservation and to outline main 

differences in solving this problematic. 

There is a comparison of legislative, types of historical monuments and climatic 

conditions in the thesis’s first part. Second part is devoted to monument preservation itself, its 

sufficiency and there is also a field example. There is an evaluation a summary of each 

chapter, main differences in solving given problematic and suggestions for improvements. 

 

Keywords: monument, Centros Urbanos Antigos, protection, security, solution. 
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1 Úvod 
Při každé MU, která postihne naši zemi, je v první řadě kladen důraz na zabezpečení 

záchrany lidských životů, zdraví a životního prostředí jako celku. Tyto tři prvky patří 

bezesporu k těm nejdůležitějším. Je však důležité podotknout, že prvky které se zdají méně 

důležité v daném okamžiku, se v budoucnu mohou projevit jako nepostradatelné. Jedním z 

těchto prvků jsou historické památky. Pro mnoho z nás jsou to možná prvky naprosto 

bezvýznamné, ale už sama minulost ukázala, že je tomu právě naopak. Památka nám může i 

po staletích pokaždé ukázat něco nového z minulosti. Můžeme se z těchto prvků učit, studovat 

je, obdivovat a v neposlední řadě se z nich těšit. V mnoha případech z minulosti to byla právě 

památka, která napomohla tomu, aby si lidé uvědomili jak žili, jak žijí a jakým směrem chtějí 

ubírat své životy. Abychom nemluvili příliš abstraktně, věnujme několik pohledů do 

minulosti. 

Již od pradávna měli lidé tendenci něco po sobě zanechat. Jako odkaz budoucím 

generacím, odkaz něčeho na co by se nemělo zapomenout. Ať už to mělo být v té nejlepší 

myšlence, ale přitom byla tato myšlenka bolestivá. Ku příkladu pomník dětským obětem 

války v Lidicích. Který nám má neustále připomínat, jak krutí umí lidé na sebe být a kolik 

nenaplněných životů bylo předčasně ukončeno. Stejně tak jako nenechat nás zapomenout, že 

něco takového už se nesmí v budoucnu opakovat. Naproti tomu nám stojí myšlenka naprosto 

čistá s jediným účelem, zanechat po sobě něco důležitého, poznatek který mohou budoucí 

generace uplatnit a dále rozvíjet. Ku příkladu pravěké kresby v jeskyních o způsobu lovu, 

použitých zbraních a taktice. Všechny tyto prvky se dají považovat za památku. Jde 

především o to, jak na danou věc pohlížíme a jak moc si ji ceníme. 

Jsem moc ráda, že jsem dostala možnost zpracovat toto téma. Mohu tak spojit svou 

zálibu v historii a památkách s velmi zajímavým tématem z mého oboru, které by nemělo být 

opomíjeno. Rozhodla jsem se využít tohoto tématu a mých nově nabytých zkušeností z osmi 

měsíčního studijního pobytu v Portugalsku, ke srovnání kvality ochrany památek v obou 

zemích. Celá má práce je proto postavena na srovnávání obou zemí v jednotlivých kapitolách. 

Velké plus mého záměru vidím v podobnosti obou zemí. Ať už je to podobnost v rozloze, 

počtu obyvatel a nebo ekonomické situaci. Největší výhodu však vidím v podobnosti 

historické a kulturní. Obě země patřily v minulosti k výjimečným gigantům své doby. Obě 

země byly jen krůček od zániku a ztráty své jedinečnosti. A obě země ví, jak důležité je 

chránit odkazy své minulosti pro nadcházející generace. Nesmíme totiž zapomenout na jednu 

věc. Stejně jako lidská bytost je každá památka jedinečná!  
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2 Rešerše 

Binková, S. Stručná historie státu Portugalsko. Praha: první vydání nakl. Libri, 2004.  

ISBN: 80-7277-217-1. 

 

Autorka v této knize stručně popisuje historii Portugalska až do dnešní doby. Kniha je 

psána stručně, ale nezapomíná na žádné důležité informace. Při přiblížení k současnosti se 

autorka věnuje také krátkému pohledu na dnešní rozkvět Portugalska po stránce ekonomické a 

sociální. Na konci knihy je tzv. encyklopedické heslo. Tato poslední část nám umožní vytvořit 

si základní přehled o všem. Počínaje státním zřízením a podnebím konče. 

 

Aurélio, J. A. Legislacao de Seguranca contra Riscos de Incendio. Lisabon: - edice Dislivro, 

2005. ISBN: 9789728876296. 

 

Tato publikace obsahuje portugalské zákony. Které jsou zde však popsány lehkou 

formou pro pochopení laikem. Kniha se specializuje pouze na zákony, které se vztahují na 

ochranu a zabezpečení před požáry. A také stručně popisuje rizika spojená s požáry a danou 

legislativou. 

 

Košatková, B., Halouzka, P. Almanach programu regenerace městských památkových 

rezervací a městských památkových zón. Praha:první vydání nakl. Jalna, 1996.  

ISBN: 80-902096-8-8. 

 

Tento almanach obsahuje soupis a postup při regeneraci městských památkových 

rezervací a zón. Stručně popisuje důvod rozdělení KP a popisuje postup jejich nejlepší 

ochrany a údržby. 

 

Šenovský,M. Adamec,V. Základy krizového managementu, Ostrava, 2001.  

ISBN: 80- 86634-44-2. 

 

 Autoři v této knize charakterizují základní pojmy, které jsou spojedné s krizovým 

managementem. 
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3 Základní pojmy 
V níže uvedené části jsou vysvětleny pojmy, které jsou stěžejní pro celou práci a také 

pro pochopení, čím se budeme celou práci zabývat.  

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací.1 

Krizový plán  

Je soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a 

postupů, které ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy zpracovávají 

k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti dle zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.2 

Živelná pohroma 

Je MU vzniklá v důsledku škodlivého působení přírodních sil, např. povodně, požár, 

zemětřesení, povětrnostní vlivy apod.3 

Integrovaný záchranný systém (IZS) 

Je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
2 http://www.mvcr.cz/udalosti/slovnik/slovicka/110_odbor_info.html  
3 Šenovský,M. Adamec,V. Základy krizového managementu, Ostrava 2001. 
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Kulturní památky (KP) 

Za kulturní památky jsou Ministerstvem kultury podle zákona o státní památkové péči 

prohlašovány nemovité a movité věci nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady 

historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob až do 

současnosti, projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské 

činnosti a nositeli hodnot historických, uměleckých, vědeckých a technických, nebo které 

mají vztah k významným osobnostem a historických událostem.4 

Národní kulturní památky (NKP) 

Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa, 

prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky 

jejich ochrany.4 

Památková rezervace 

Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, 

popřípadě archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako 

celek za památkovou rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto 

podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové 

rezervace, které nejsou kulturními památkami.4 

Památkové zóny 

Území sídelního útvaru nebo jeho částí s menším podílem kulturních památek, 

historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, 

může Ministerstvo kultury po projednání krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a 

určit podmínky její ochrany.4 

Centros Ubranos Antigos (C.U.A.) 

 Tímto termínem jsou označovány kulturní památky v Portugalsku, které jsou podle 

zákona chráněny. Přesný překlad tohoto názvu je: městská starobylá centra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 



 10 

4 Legislativa kterou je ošetřena ochrana kulturních památek 

v ČR a v Portugalsku 

V České republice je ochrana kulturních památek ošetřena hlavně zákonem č. 20/1987 

Sb. o státní památkové péči. V tomto zákoně je stručně charakterizováno: 

� z jakého důvodu je nutné kulturní památky (dále jen KP) na našem území chránit  

� co je považováno za KP 

� jak probíhá prohlašování věcí za KP 

� co je to národní KP 

� rozlišení památkové rezervace a památkové zóny 

� jak probíhá evidence KP 

� jakým způsobem může být prohlášení věci za KP zrušeno 

� jaké povinnosti má vlastník KP 

� jaká jsou opatření při neplnění těchto povinností vlastníkem 

� jaké mají povinnosti správní celky, právnické a fyzické osoby 

� povinnost vlastníka oznámit jakékoliv ohrožení nebo poškození KP 

� povinnost vlastníka zažádat o povolení, pokud chce obnovit KP 

� jaké jsou kroky k zajištění péče o KP 

� co je to ochranné pásmo a k čemu slouží 

� jak jsou ošetřeny KP ve vztahu k zahraničí 

  

Dalším aspektem, kterým je ošetřena ochrana KP, je plán ochrany KP. Ten je součástí 

havarijního plánu kraje. Tuto ochranu kulturního dědictví před MU zajišťuje ministerstvo 

kultury.  

Účelem plánu ochrany KP je zabezpečit ochranu před hrozícími vlivy MU jako jsou: 

� živelní pohromy, 

� havárie způsobené činností člověka. 

Subjekty kterých se týká plán ochrany KP: 

� organizační složky kraje, 

� podnikající fyzické a právnické osoby, 

� vlastníci, správci a uživatelé. 

Povinnosti výše uvedených subjektů jsou dány příslušnou legislativou. 
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V Portugalsku je ochrana kulturních památek tzv. Centros Urbanos Antigos 

(C.U.A.) ošetřena zákonem č. 426/89 z 6. prosince roku 1989. V tomto zákoně je ve 

stručnosti obsaženo toto: 

Kvalita ochrany žijících odkazů minulosti v C.U.A. Tyto celky byly vystavěny pro 

užívání obyčejnými i výše postavenými lidmi. Po staletí zde působily a my musíme zajistit, že 

budou působit a sloužit i následujícím generacím. Musí být zajištěno předávání dalším 

generacím a tomu by měla pomoci politika prevence a možnost poučit se z předešlých případů 

požárů, záplav a zemětřesení. 

Taková politika by se měla slučovat v platném znění s politikou jiných evropských 

zemí. Zejména v pozorování několika údajů jako jsou: 

� zabezpečení hmotného materiálu, 

� struktura stavby a dle toho stanovit následnou možnost zabezpečení, 

� existence kulturních hodnot stavby. 

V tomto rámci jsou doporučeny přítomné údaje, které ustanovují kostru požadavků 

ke zlepšení podmínek bezpečnosti ve vybraných objektech a které určují opatření proti 

založení požáru v C.U.A., směřující ke snížení rizik výskytu požáru. Důležitými otázkami 

problémů na které se budeme zaměřovat jsou: 

� jak účinně zamezit rozšiřování požáru uvnitř stavby a tedy s tím i související zamezení 

postižení cenného a nenahraditelného majetku, 

� jak zamezit šíření požáru do sousedství. 

Výše byly vyjmenovány hlavní kritéria kterými se budeme řídit při zabezpečování 

staveb. Zavedení těchto předpisů by ovšem mělo brát na zřetel stáří budov a jejich nynější 

konstrukční stav. Jakožto i neopomenout a brát na zřetel rozdílnost starobylých celků od 

nejstarších tzv. nízko-staveb až po ty nejnovější. 
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5 Česká republika 

5.1 Základní informace 

Rozloha: 78 864 km2 

Počet obyvatel: 10 230 060 

Úřední jazyk: čeština 

Politický systém: parlamentní republika 

Hlavní město: Praha 

Správní členění: 14 krajů 

Měnová jednotka: 1 koruna česká 

5.2 Historie ve zkratce 

Nejstarším historicky doloženým etnikem, obývajícím Českou kotlinu od počátku 4. 

století př.n.l., byly keltské kmeny Bójů, podle nichž území bylo pojmenováno Boiohaemum 

(neboli také domov Bójů), řečeno jazykem latinským Bohemia. Na přelomu letopočtu byly 

keltské kmeny vytlačeny kmeny germánskými. Od 6. století území osidlovaly slovanské 

kmeny, které vytvořily v 7. století tzv. Sámovou říši, aby tak čelily avarské expanzi. Po roce 

820 vznikl na území dnešní republiky první doložený státní útvar, Velkomoravská říše, s níž 

je spojena christianizace oblasti. Po jejím zániku počátkem 10. století dochází k vytváření 

hlavního jádra státnosti v Čechách. 

Ke konečnému sjednocení státu dochází roku 995 rukou rodu Přemyslovců. Od 

středověku nedochází k výrazné změně hranic hlavních historických zemí (Čech a Moravy), 

ostatní území byla součástí Českého státu vždy jen dočasně. 

V roce 1526 se staly země Koruny české součástí habsburské monarchie. Vždy si však 

chtěly uchovat svou nezávislost. 

V roce 1918 po rozpadu monarchie došlo ke spojení historických českých zemí 

s částmi Uherského království (Slovenskem a Podkarpatskou Rusí) a následnému vytvoření 

Československa jako jednoho z následnických států Rakouska-Uherska. 

V roce 1938 došlo k zabavení části území republiky (Sudet) sousedním Německem. Od 

března roku 1939 pak došlo i k okupaci zbytku českých zemí Německem již přímo. Tuto 

okupaci známe také pod názvem (Protektorát Čechy a Morava). Ve stejné době došlo na 

Slovensku k vyhlášení samostatného státu. 
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V roce 1945 po porážce Německa, došlo k obnovení Československa (bez 

Podkarpatské Rusi) a zároveň k odsunu třímilionové německé menšiny. Po únorovém 

převratu roku 1948 se vlády ujala komunistická strana a zavedla v zemi totalitní režim. 

V šedesátých letech došlo k částečnému uvolnění, které však bylo v srpnu 1968 zastaveno 

vojenskou intervencí ze strany SSSR a dalších zemí Varšavské smlouvy. 

V listopadu roku 1989 došlo k pádu komunistického režimu a byla umožněna obnova 

pluralitní demokracie. V dalších letech došlo k odsunu sovětských okupačních jednotek (1990 

– 91) a k mnohým reformám uvnitř státu. Na počátku devadesátých let obě federativní 

republiky po vzájemné domluvě dospěly k rozhodnutí o rozdělení společného státu na dva 

samostatné státy. Ke vzniku samostatné České republiky došlo 1. ledna 1993 po rozdělení 

České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR). 

V roce 1999 Česká republika vstoupila do NATO a 1. května 2004 se stala platným 

členem EU. 

5.3 Architektura 

Svou polohou v srdci Evropy byly české země v průběhu dějin konfrontovány 

s různými kulturními vlivy a stavebními styly. Protože naše země byla jen málo postižena jak 

poslední válkou, tak i asanací moderny, bylo zachováno bohaté kulturní dědictví. Naše země 

se může pyšnit tisíci historickými městy a městečky, z nichž se mnohá mohou pochlubit 

dochovaným středověkým půdorysem a vzácnými starými budovami. Dále se můžeme 

pochlubit několika tisíci hradů, tvrzí a zámků. A díky tisícileté křesťanské tradici má Česká 

republika velký počet církevních památek – kostelů a klášterních budov, na nichž můžeme 

pozorovat celý vývoj stavebních slohů. Jsou to románský, gotický, renesanční, barokní a 

klasicistní sloh. V neposlední řadě nesmíme opomenout také lidové stavby, které patří 

k jedinečným architektonickým památkám.  

V posledních desetiletích dochází k nevyčíslitelným škodám na památkově cenných 

stavbách, které jsou způsobené nevhodným využitím, jejich necitlivými úpravami a často také 

úmyslným vandalstvím. 

5.4 Stručné informace o KP 

V tuto chvíli je na území České republiky prohlášeno za KP zhruba 44 500 

nemovitých a movitých věcí. Pokud srovnáme tento počet s podobně kulturně vyspělými 

evropskými zeměmi, můžeme konstatovat, že tento počet je podprůměrný. KP jsou evidovány 
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v ÚSKP, který spadá pod NPÚ. V České republice je většina KP v soukromém vlastnictví a 

ostatní KP jsou ve vlastnictví církve, státu, krajů nebo obcí. 

5.4.1 Nemovité KP 

Do tohoto okruhu spadají stavby z městského prostředí (městské domy a paláce, 

radnice, městská opevnění s hradbami a bránami atd.), dále pak stavby z vesnického prostředí 

(zemědělské usedlosti, stavby lidové architektury, mlýny, rychty atd.) Další skupinu bychom 

měli rozdělit do dvou částí, a to jsou stavby tzv. privilegovaných vrstev, kam spadají 

především hrady a jejich zříceniny, tvrze a zámky. A potom církevní stavby - kláštery, kostely 

a kaple. Poslední skupinu tvoří bezesporu továrny, historické zahrady, parky a také pozemky 

s významnými archeologickými nálezy. 

5.4.2 Movité KP 

Do tohoto okruhu spadají hlavně malířská, sochařská a literární díla a díla tradičních 

uměleckých řemesel. Tyto prvky jsou často využity jako interiérové vybavení na hradech, 

zámcích a v církevních budovách. Další skupinu tvoří předměty venkovské hmotné kultury 

nebo strojní zařízení. 

5.5 Stručné informace o NKP 

V tuto chvíli je na území České republiky prohlášeno za NKP zhruba 200 nemovitých 

a movitých věcí. NKP jsou evidovány v ústředním seznamu kulturních památek ÚSKP, který 

spadá pod Národní památkový ústav NPÚ. Většina NKP je ve vlastnictví církve a nebo státu. 

5.5.1 Nemovité NKP 

Do tohoto okruhu patří hlavně nejvýznamnější stavby z krajských i okresních měst 

České republiky. Z hlavního města Prahy je to např. Pražský hrad na Hradčanech, z Brna sem 

patří např. hrad a pevnost Špilberk a v Ostravě jsou to např. průmyslové Vítkovice.  

5.5.2 Movité NKP 

Do tohoto okruhu spadají hlavně malířská, sochařská a literární díla. Tyto prvky jsou 

často využity jako interiérové vybavení na hradech, zámcích a v církevních budovách. Mezi 

nejvíce uznávané NKP patří bezesporu České korunovační klenoty. Dále sem patří také 

nejvýznamnější soubory pravěkých archeologických nálezů, chrámové zvony a nebo také 

automobily Tatra. 
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5.6 Stručné informace o památkách UNESCO 

Na území České republiky je v současné době evidováno v Seznamu světového 

dědictví 13 památek. Památky UNESCO v České republice reprezentují hlavně celistvě 

dochovaná jádra našich nejvýznamnějších měst. Zde patří Praha, Kutná Hora, Telč a Český 

Krumlov. Seznam světového dědictví spravuje Výbor pro světové dědictví. 

 

 

Obrázek 1: Telč Zdroj: [4]  

 

5.7 Klimatické podmínky 

Podnebí v ČR bychom mohli označit jako mírné, ovšem zároveň velmi rozmanité 

místně i v průběhu roku. 

Klimatické podmínky se v různých oblastech ČR navzájem výrazně liší. Hlavním 

důvodem těchto rozdílů je nadmořská výška. Směrem vzhůru klesají průměrné teploty 

vzduchu a naopak přibývá srážek.  

Aktuální počasí se může od dlouhodobých průměrů značně lišit. Tato variabilita počasí 

je způsobena především proměnlivou polohou a mohutností dvou hlavních tlakových center: 

islandské tlakové níže a azorské tlakové výše.  

Podobně jako v celém severním mírném pásu vládne i v ČR na počátku roku chladná 

zima. Po ní přichází jaro následované teplým létem a sychravým podzimem. 

5.8 Nejčastější přírodní živel ohrožující ČR 

Pokud se zaměříme na přírodní živly, které naši zemi v posledních letech nejvíce 

postihují, byly by to bezesporu na prvním místě povodně. O povodních na našem území toho 

bylo napsáno již mnoho, a proto bych se nerada tímto tématem více zabývala. Chtěla jsem 
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však jen připomenout, jakou problematikou ŽP je naše země známá a také hlavní rozdíl mezi 

námi a Portugalskem. Při mém studiu v Portugalsku jsem se setkala s velmi dobrou 

informovaností zdejších profesorů, ale také studentů o problematice povodní, kterou v naší 

zemi řešíme. Samozřejmě nejlépe informovaní byli o povodních z roku 2002 a to hlavně z  

důvodu postižení našeho hlavního města Prahy. Pravdou ovšem zůstává, že i v letech 

předcházejících postihly naši zemi povodně neméně významné.  
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Obrázek 2: Počet postižených okresů povodní Zdroj: vlastní práce 
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6 Portugalsko 

6.1 Základní informace 

Rozloha: 92 390 km2 

Počet obyvatel: 10 642 836 

Úřední jazyk: Portugalština 

Politický systém: republika 

Hlavní město: Lisabon 

Správní členění: 5 regionů (Alentejo, Algarve, Centro, Lisboa, Region Norte), 28 subregionů 

a dvě samosprávné oblasti (Azory a Madeira). 

Měnová jednotka: 1 euro 

6.2 Historie ve zkratce 

Okolo let 2500 př.n.l. bylo Portugalsko poprvé osídleno. O pět století později sem 

zřejmě z Afriky přišly iberské kmeny. Své obchodní stanice v tzv. Zemi hadů, jak Portugalsko 

nazývali řečtí mořeplavci, v 1. tisíciletí př.K. zakládali zejména Féničané. Postupně se tu 

usidlují také Keltové. V roce 218 př.n.l. se moci chopili Římané, v rámci Hispánie tak vznikla 

římská provincie Lusitanie. V průběhu dalších století na Pyrenejský poloostrov vpadli 

barbarské kmeny Vandalů a Svébů, jejich říši však dobyli v 6. století Vizigóti a o tři sta let 

později Arabové. V důsledku reconquisty došlo už v roce 1143 ke vzniku samostatného 

portugalského království.  

Od 15. století začíná v Portugalsku doba námořních objevů. Mořeplavba byla 

nesmírně důležitá pro rozvoj země. V dobách své největší slávy mělo Portugalsko pravidelné 

obchodní spojení s Indií, Dálným východem, Brazílií i Afrikou. Ve všech těchto místech byly 

založeny zámořské kolonie. Ke konci 16. století (pod vládou španělského krále Filipa II.) 

však začíná docházet k politickému i ekonomickému úpadku. V 18. století se snažil zemi 

ovládnout Napoleon Bonaparte, ale neuspěl. Ekonomika neustále upadala. Politická 

neschopnost a nestabilita vedla nakonec k zavržení monarchie jako státního systému a v roce 

1910 byla v Portugalsku vyhlášena republika. 

Demokracie se rozvíjela až do roku 1926, kdy se po vojenském převratu dostal k moci 

diktátor Antonio de Oliveira Salazar, který vládl více než 40 let. Jeho zahraniční politika 

(zejména v koloniálních oblastech) vedla k mnoha nepokojům, které byly ukončeny až 

osamostatněním afrických kolonií v roce 1975. Posledním portugalským zámořským územím 

bylo Macao, které bylo vráceno Číně v roce 1999. 
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Od roku 1986 je Portugalsko členem Evropského společenství a od roku 1999 pak 

plnoprávným členem evropské měnové unie. 

6.3 Architektura 

Portugalsko je země s bouřlivou minulostí, bohatá na historické památky, které svědčí 

o pronikání dvou odlišných vlivů: římského a arabského. Zastoupeno je zde rovněž románské 

umění a velmi významné památky expresivního barokního stavitelství. Snad nejvíce 

specifickým portugalským slohem je tzv. emanuelský sloh, který se začal rozvíjet na konci 

15. století v období největších mořeplaveckých objevů. Z tohoto důvodu se tento sloh 

vyznačuje prvky gotiky spojenými se zdobnými motivy inspirovanými plavbami např. uzly, 

lana, mušle, kotvy atd. Druhým specifikem v portugalské architektuře jsou tzv. Azulejos, což 

jsou dekorativní kachličky, které můžeme najít jak na světských, tak na církevních stavbách. 

V poslední době bohužel dochází k masivnímu úbytku těchto jedinečných prvků a důsledkem 

je bohužel často lidská bezohlednost a lhostejnost. 

6.4 Stručné informace o památkách UNESCO 

Na území Portugalska je v současné době vedeno v Seznamu světového dědictví 12 

památek. Na seznamu jsou vedeny jak celá jádra dochovaných měst, tak i samostatné objekty. 

Mezi ty nejvýznamnější, které jistě stojí za zmínění patří: Klášter Batalha, který nese 

jedinečné pozůstatky tzv. emanuelského slohu. Dále pak historické centrum Évory, které je 

jedinečné typickými úzkými uličkami a výzdobou Azujelos. Historické centrum Porta a 

samozřejmě nesmíme opomenout nezapomenutelnou belémskou pevnost. 

 

 

Obrázek 3: Monument v Évoře Zdroj: vlastní práce 
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Obrázek 4: Centrum Porta Zdroj: vlastní výroba 

 

6.5 Klimatické podmínky 

Z klimatického hlediska jsou patrné tři převažující vlivy: atlantický, kontinentální a 

středomořský. Převažuje atlantický vliv, zvláště na severozápadním pobřeží, které se 

vyznačuje mírným a vlhkým klimatem (časté deště, až 991 mm srážek za rok). Vlhkost ubývá 

směrem do vnitrozemí, kde převládá kontinentální podnebí. Jih a jihovýchod země je 

převážně suchý a subtropický. Na severu Portugalska trvá suché období bez srážek přibližně 2 

měsíce, na jihu až 6 měsíců (letní teploty zde dosahují většinou až 40°C).  

6.6 Nejčastější přírodní živel ohrožující Portugalsko 

Největším přírodním živlem, který sužuje Portugalsko hlavně v posledních deseti 

letech, je požár. O této problematice bylo napsáno hodně, ať už na internetu, nebo v knižní 

podobě a zaměření mé práce mi nedovoluje, věnovat se více tomuto tématu. Pravdou ovšem 

zůstává, že se stále věnuje největší pozornost požárům z roku 2003 a to hlavně z toho důvodu, 

že bylo zasaženo největší množství lesního porostu. Pro Portugalsko je však stejně závažný 

požár z roku 1998 a rovněž 2002. Rok 1998 patřil k nejteplejším rokům za posledních 300 let 

a odrazilo se to i na problematice požárů. Vlivem extrémních teplot postihlo 97% rozlohy 

státu značné sucho. V roce 2002 požáry zničily čtvrtinu zalesněných oblastí.  
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Obrázek 5: Počet požárů Zdroj: [] 

 

O této problematice a rozdílnosti boje s opačnými přírodními živly v obou zemích, jsem 

se zmínila záměrně. Hlavně z toho důvodu, že jak povodeň, tak požár v obou zemích postihl 

ve velkém měřítku i kulturní památky.  
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7 Ochrana KP v České republice 

7.1 Kulturní a historické podmínky 

KP tvoří hlavně památky stavební, které byly v různých etapách společenského vývoje 

seskupeny v cenné urbanistické útvary tak, jak je dnes známe pod všeobecným pojmem 

historická jádra měst a vesnic. Tyto útvary jsou nedílnou součástí sídelních celků. 

7.2 Rizika vyplývající z kulturních a historických podmínek 

Kulturní a historické objekty se ve většině případů nacházejí v historických centrech 

měst a obcí. Riziko vzniku požáru v těchto objektech je poměrně vysoká. Mezi hlavní důvody 

patří především použité materiály v době výstavby, žádná, nebo malá požární odolnost a 

chybějící požárně-bezpečnostní zařízení. V těchto objektech není možno uplatnit stávající 

požární normy a protipožární zabezpečení se musí řešit individuálně. Vzhledem k umístění 

těchto objektů v zástavbě měst a obcí hrozí, v případě z prodlení, rychlé přenesení požáru na 

okolní stavby.  

Jedním z prioritních úkolů Hasičského záchranného sboru je ochrana KP před 

nežádoucími účinky požárů a jiných MU. Z pohledu zabezpečení represivního zásahu jsou 

historická centra měst zohledněna při plánování sil a prostředků jednotek PO. [] 

7.3 Plán ochrany kulturních památek (POKP) 

7.3.1 Obsah POKP 

a) přehled kulturních nemovitých a movitých památek 

� ústřední seznam KP ČR vede NPÚ 

b) způsoby zabezpečení ochrany před účinky havárie 

c) činnost příslušných orgánů a odpovědnost za provedení 

� podmínky ochrany NKP určuje vláda ČR. Odpovědnost za provedení ochrany 

vykonávají orgány a organizace státní památkové péče , ministerstvo kultury 

(památková inspekce), orgány kraje, orgány obcí s rozšířenou působností.  
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7.3.2 Základní body ochrany KP 

7.3.2.1 Nemovité KP 

� neumisťovat v bezprostřední blízkosti památky objekty, které by mohly být 

zdrojem ohrožení požárem, výbuchem aj. 

� vybavení podle platných požárních a bezpečnostních předpisů 

� vnitřní uspořádání a vybavení uzpůsobit tak, aby splňovaly požadavky pro nutnou 

ochranu 

� zajištění proti násilnému vniknutí nepovolaných osob 

� zákaz manipulace s otevřeným ohněm v případě, že bylo zabudováno 

zabezpečovací a protipožární zařízení 

7.3.2.2 Movité KP 

a) muzejní sbírky, galerie 

� umístění objektů v němž se předměty nalézají na území, které není ohroženo zátopami 

nebo spodní vodou, nebo do bezprostřední blízkosti ohrožení požárem či vlivy ovzduší 

� zajištění proti násilnému vniknutí nepovolaných osob 

� vybavení podle platných požárních a bezpečnostních předpisů 

� vnitřní uspořádání a vybavení uzpůsobit tak, aby splňovaly požadavky pro nutnou 

ochranu a ostrahu sbírek 

� zákaz manipulace s otevřeným ohněm 

� v případě zabudování zabezpečovacího a protipožárního zařízení, musí být tyto 

v určenou dobu stále v provozu 

� organizace, která budovu spravuje musí mít k dispozici plán objektu, elektroinstalace, 

vodního rozvodu, atd. 

b) archiválie 

� požární poplachové směrnice 

� zákaz: kouření, uskladnění hořlavin, manipulace s otevřeným ohněm, garážování 

motorových vozidel v bezprostřední blízkosti archivních prostor 

� umístění a stavební úpravy zabezpečující ochranu archiválií 

� umístění objektů s archiváliemi v oblastech, které nejsou ohrožovány zátopami 

� umístění objektů nad hladinou spodních vod 

� větratelné, 

� samostatně uzavíratelné místnosti 

� teploměry a přístroje monitorující kvalitu ovzduší (vlhkost, teplotu). 
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c) knihovní fond (určeno pro provozovatele knihovny) 

� umístění knihovního fondu ve vhodných podmínkách pro poskytování veřejných 

knihovních a informačních služeb 

� před odcizením a poškozením, zejména ochránit jej před nepříznivými vlivy prostředí 

� požární poplachové směrnice 

� zákaz: kouření, uskladnění hořlavin, manipulace s otevřeným ohněm, garážování 

motorových vozidel v bezprostřední blízkosti archivních prostor 

� umístění a stavební úpravy zabezpečující ochranu knihovního fondu 

� umístění objektů v oblastech, které nejsou ohrožovány zátopami 

� umístění objektů nad hladinou spodních vod 

� větratelné 

� samostatně uzavíratelné místnosti 

� teploměry a přístroje monitorující kvalitu ovzduší ( vlhkost, teplotu ). 

7.4 Kontroly zajišt ění požární ochrany při provozování NKP  

V roce 2007 příslušníci HZS ČR zkontrolovali celkem 164 NKP. Závady byly přitom 

zjištěny při 143 z celkem 203 provedených kontrol ( 71,4 % ), celkem bylo zjištěno 560 

závad.  

Vzhledem k charakteru památek byly kontroly prováděny ve spolupráci s pracovníky úseku 

IZS, kteří posuzovali způsob vedení případného zásahu jednotek PO a potřebné síly a 

prostředky pro minimalizaci případných nenahraditelných ztrát kulturního dědictví České 

republiky. U celkem 20 památek bylo nutné navrhnout opatření k zajištění podmínek pro 

případné provedení zásahu složkami IZS. [14] 
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8 Ochrana C.U.A. v Portugalsku 
Hlavní body na které bychom se měli zaměřit:  

• existující rizika v C.U.A. a zásadní problémy 

• studium statistik 

• jestli je kvalitní krajská spolupráce a zákony jsou opravdu dodržovány 

• spolupráce s hasiči.  

Nedostatky ve vzdělání o ochraně prvotních požárů, měly za následek vysoké ztráty 

hmotného majetku a často také ztráty na lidských životech, což je neodpustitelné. Úpravy 

sociologicko-ekonomické doporučované v posledních letech, zavádíme při stále narůstajících 

počtech nebezpečí existujících v C.U.A. 

Mezi významnými městskými starobylými centry jsou také prostranství kde: 

• výstavba velmi zpustla 

• se nachází nemalý počet rozbořených základů 

• je mnoho nahromaděných trosek a prachu, které jsou lehce zapalitelné 

 

 

Obrázek 6: Évra Zdroj: vlastní práce 
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Obrázek 7: Ulička v Évoře Zdroj: vlastní práce 

 

 

Právě tyto prvky mají za následek časté velmi pozdní ohlášení vzniku požáru. Jelikož 

jsou často neobydlené a nebo je reakce obyvatel příliš pomalá.  

Největším problémem včasného a rychlého zásahu v oblastech C.U.A. jsou: 

• zúžené ulice vybudované ve starobylém stylu a velmi nesnadné přístupy 

• přilehlost mezi domy 

• parkování nepojízdných vozidel v blízkosti staveb a v úzkých ulicích 

• obyvatelé jsou většinou staršího věku 

 

 

Obrázek 8: Auto v uličce Zdroj: vlastní práce 
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Obrázek 9: Blízkost domů v Évoře Zdroj: vlastní práce 

Tabulka 1: Požáry v C.U.A. během let 1995 – 2000. 

Rok P.P. Mrtví Zran ění

1995 7347 ___ 29 ___ 340 ___

1996 7894 7% 42 45% 363 7%

1997 7768 " - 2% 57 36% 482 33%

1998 8381 8% 33 " - 42% 420 " - 13%

1999 8922 6% 52 58% 474 13%

Totais 40312 213 2079

Roční 
Změna

Roční
Změna

Roční
Změna

 

 

Okresní oddělení jsou ze zákonu odpovědné za ochranu životů a majetku v daném 

okresu. Příslušní úředníci okresu mají ve své kompetenci dohled a kontrolu podmínek 

prevence před založením požáru v městských C.U.A. 

Kompetence a povinnosti okresních úřadů: 

• zaručit plnění ochrany dle zákona 

• věnovat zvláštní pozornost rizikovým oblastem, tedy oblastem v minulosti často 

postiženým požárem 

• obnova již poškozených starobylých oblastí 

• neodkladná demolice oblastí, které již není možné zachránit, ale přesto jsou hrozícím 

rizikem pro své okolí 

• průzkum v oblastech s vyšším rizikem 



 27 

P.P.I má podat zprávu o: 

• plánu alternativních tras s ohledem na často postižené oblasti 

• možném přístupu zúženými ulicemi s přihlédnutím na provoz v daných časových 

intervalech a na anarchické parkování obyvatel 

• činnostech cvičení 

• zásobování vodou na velmi těžce přístupná místa 

• možnostech výstupu po průčelí objektů s přihlédnutím na jejich stáří, tip a statický 

stav 

• rychlosti vyklizení prostoru 

• rychlosti uzavření vody, plynu a elektřiny v zasažené oblasti 

• kvalitě organizace a taktice zásahu 

Požáry v C.U.A. jsou velmi tragické nejen z důvodu ztráty národního kulturního 

dědictví, ale také z důvodu ztráty jediných sociálních jistot, které obyvatelé měli. Dlouholeté 

problémy se zamezením vzniku požárů v C.U.A. vedou k tendenci přesidlování původních 

obyvatel do moderních méně rizikových oblastí. Tento jev má za následek stále častější 

chátrání historických oblastí a také zvyšující se riziko vzniku požárů a velmi rychlé šíření. 

Není možné zaručit se za ochranu všech staveb v C.U.A. Je však velmi důležité 

vytvořit podmínky pro zamezení vzniku požárů a hlavně jeho častého velmi rychlého 

rozšiřování, díky přilehlosti staveb. Zvláštní pozornost by tedy měla být věnována odklizení 

vysoce hořlavého materiálu, odpadků a prachu, nahromaděných velmi často v ulicích a v 

těsné blízkosti historických staveb.  

 

 

Obrázek 10: Akvadukt Évora Zdroj: vlastní práce 
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Hlavní řešení zamezení požárů v C.U.A. 

Je uvedeno v plánu ochrany a zabezpečení proti požáru. Hlavní důraz je zde kladen na 

tyto body: 

• snížit pravděpodobnost vypuknutí ohně 

• omezit rozšiřování požáru 

• zaručit znalost dané oblasti, historických objektů a tím také zvýšit efektivitu zásahu 

• zaručit včasný zásah hasičů 

• zajistit vybavenost zásahové jednotky k působení v oblastech charakteristických svou 

architektonickou abnormalitou 

• zpracovat P.P.I. 

Problematika zabezpečení proti požárům v C.U.A. má být v budoucnu analyzována 

s přihlédnutím k více aspektům a to sociologickým, urbanistickým, technika zabezpečení a 

samotný boj s požárem. Nicméně již teď je jasné že nejdůležitějším prvkem, který povede 

k úspěšnému boji s požáry je spolupráce zodpovědných úřadů, všech expertů rozdílných 

oblastí, vlastníků a v neposlední řadě samotných usedlíků. Jenom takto při společné 

spolupráci můžeme zachránit C.U.A a všechny jeho hodnoty historické, kulturní i generační.  
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9 Konkrétní p řípad požáru KP v České republice a Portugalsku. 

9.1 Požár dřevěného kostela ve městě Ostravě – Hrabové 

2. dubna roku 2002 došlo k požáru kostela svaté Kateřiny, který byl postaven 

v 16.století. 

Kolem třetí hodiny ranní došlo k prvnímu zpozorování požáru. PČR přijela na místo 

požáru z důvodu varování elektrického zabezpečení, které bylo v kostele nainstalováno, jako 

prevence proti vloupání. PČR ihned vyrozuměla hasičské jednotky, které dorazily během 

několika minut a to v počtu tři profesionální a dvě dobrovolné hasičské jednotky. I přes téměř 

okamžitý příjezd hasičských jednotek na místo zásahu, nemohli hasiči zabránit šíření požáru. 

Hlavním důvodem byla ta skutečnost, že kostel svaté Kateřiny je celý dřevěný a pokud dojde 

k zasažení požárem hlavního trámu, statika celého kostela je ochromena. Tato skutečnost 

měla za následek úplné vyhoření kostela až do jeho základů.  

Během požáru došlo ke zničení 95% uměleckých předmětů. Jediné které zůstaly 

zachovány, byly ty umělecké předměty, které byly uloženy v sakristii. 

Vyšetřování vzniku požáru se ubíralo třemi směry a to úmyslné zapálení, vadná 

elektroinstalace a nebo zapomenutá svíčka po bohoslužbě. Třetí možnost je velmi 

nepravděpodobná hlavně z toho důvodu, že v dnešní době už se klasické svíčky nepoužívají, 

jsou nahrazeny náhražkami tzv. olejové kahany. Pokud jde o zabezpečení památky kromě 

elektrického zabezpečení, nebyl kostel nijak chráněn. Do budoucna je potřeba památky tohoto 

tipu vybavit detektory kouře, požární signalizací a hasící systém. 

 

 

Obrázek 11: Kostel sv. Kateřiny Zdroj: [15] 
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Obrázek 12: Vyhořelý kostel sv. Kateřiny Zdroj: [15] 

 

9.2 Požár barokního kostela ve městě Pirénopolis 

5. září roku 2002 došlo k požáru kostela Matriz de Nossa Senhora, který byl postaven 

v roce 1732. 

K prvnímu zpozorování požáru došlo ve dvě hodiny ráno, kdy skupinka mladíků 

spatřila kouř v kapli pravé části kostela. Mladíci šli informovat o možném požáru faráře, ten 

však nemohl najít klíče, byli nuceni rozbít dveře sekerou. Když vstoupili do kostela, celá 

chrámová loď byla zaplněna kouřem. Rozhodli se zachránit alespoň zlomek ze vzácných 

artefaktů oltáře, když se vraceli zpět, kouř byl již tak rozšířen, že nemohli najít dveře, kterými 

vstoupili. Ohnisko požáru bylo v sakristii. Požár se velmi rychle rozšířil do kaple dveřmi 

blízko hlavního oltáře, pohltil oltářní sochy, dosáhl lemování stropu a střechy kaple. Hasičský 

sbor přijel 15 minut po ohlášení požáru farářem. Ihned začal hasit, avšak z důvodu nedostatku 

vody nebyl zásah úspěšný. Ve čtyři hodiny ráno, kdy dorazila cisterna s vodou, byl již požár 

rozšířen ve všech částech kostela až ke střeše. Zásah hasičského sboru komplikovalo hned 

několik skutečností. Nemohli stříkat vodu přímo do ohně na zdi, kvůli tepelnému šoku, který 

by způsobil jejich spadnutí. Neměli dostatek vody hned v první vlně zásahu z důvodu 

extrémních teplot, které to léto sužovaly celé Portugalsko. Vody byl v tu dobu vážný 

nedostatek. Tento den vanul silný suchý východní vítr. Hasičský sbor uhasil požár v šest 

hodin ráno.  

Během požáru bylo zničeno 90% dřevěné konstrukce a 100% oltářní výzdoby. Veškeré 

jedinečné umělecké skvosty byly ztraceny. Škoda byla vyčíslena na 3,8 mil. EUR. 

Techničtí experti nedošli k žádnému závěru. Verze ke které se přikláněla většina 

expertů se týkala zkratu v elektrickém vedení umělého osvětlení. Pokud jde o zabezpečení 
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památky, naprosto chybělo. Do budoucna je potřeba památky tohoto tipu vybavit detektory 

kouře a požární signalizací. 

 

 

Obrázek 13:  Hořící kostel Matriz de Nossa Senhora Zdroj: [12] 

 

 

Obrázek 14: kostel Matriz de Nossa Senhora Zdroj:[12] 
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10 Závěr 
Snažila jsem se ve své práci spojit zajímavé téma s úplně novými informacemi ze 

zahraničí tak, aby mé nové poznatky, které jsem získala při svém studiu, byly přínosem i pro 

jiné. Jak již zmiňuji hned v úvodu, považuji možnost srovnání úrovně ochrany památek 

v obou zemích velmi přínosnou. Je důležité uvědomit si, že některé prvky ochrany jsou 

v jednotlivých zemích řešeny různě a někdy se dokonce liší až příliš. Z tohoto důvodu je vždy 

jen přínosem, tyto rozdíly studovat.  

Cílem mé práce bylo porovnat v jednotlivých kapitolách kvalitu ochrany památek a 

poukázat na hlavní rozdíly v řešení této problematiky. 

V první části mé práce jsem se zaměřila na legislativu, porovnání zemí jako celků a 

v neposlední řadě také klimatických podmínek, které mají velký vliv na druhu MU, jenž může 

nastat. Pokud bychom měli srovnat legislativu, tak prvním velkým rozdílem je skutečnost, že 

naše země má rozdělený systém ochrany podle druhu památek. V Portugalsku jsou všechny 

památky vedeny pod jednotným označením C.U.A. a systém ochrany je stejný pro celé tyto 

oblasti. V nejbližší době však vláda chystá novelu tohoto zákona. Největší rozdíl v našich 

zemích vidím v architektuře. Portugalsko a jeho typické úzké uličky s malými třípatrovými 

domy, které jsou stavěny těsně u sebe a hradbami obehnanými kolem hlavního centra, je tak 

rozdílné. Je jasné, že v tomto bodě, se plánování ochrany památek, musí od základu lišit. Co 

se týče klimatických podmínek, nejdůležitějším prvkem zde bude opačný problém. Který opět 

souvisí s předností plánování ochrany pro KP.  

V druhé části mé práce srovnávám ochranu památek jako takovou. Největší rozdíl je zde 

ve struktuře ochrany. Jak už jsem se zmiňovala výše a v této části o portugalské ochraně je to 

vidět nejlépe. Hlavní důraz je zde kladen na předcházení vzniku požáru. Pokud dojde k jeho 

vzniku zabezpečit, že se nebude šířit dál. S tímto problémem opět souvisí struktura kulturních 

staveb a struktura celého C.U.A. Jako poslední bod jsem vybrala konkrétní případ MU 

z praxe a objekty typově velmi podobné, aby bylo srovnání co nejvíce detailní.  

Pokud bych měla nakonec shrnout veškeré poznatky, které jsem zde interpretovala a 

vyvodit z nich závěr. Chtěla bych upozornit na velmi důležitou věc, kterou mají obě země 

společné. A tou je. POKP by měl vždy vycházet z informací o daném objektu či skupiny 

objektů. Jelikož nejzávažnějším problémem zabezpečení ochrany je naprostá jedinečnost 

každé KP ve své struktuře. A není možné zabezpečit KP podobné struktury stejně, protože 

toto zabezpečení se v budoucnu může prokázat jako špatné či nedostatečné. V tomto ohledu je 

nejdůležitější úzká spolupráce specializovaných odborníků z obou sfér. 
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11 Použité zkratky 

C.U.A. Městská starobylá centra 
ČR Česká republika 
EU Evropská unie 
IZS Integrovaný záchranný systém 
KP Kulturní památka 
MU Mimořádná událost 
NATO North Atlantic Treaty Organization 
NKP Národní kulturní památky 
NPÚ Národní památkový ústav 
PČR Policie české republiky 
POKP Plán ochrany kulturních památek 
P.P. Počet požárů 
ÚSKP Ústřední seznam kulturních památek 
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