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Anotace 

Neustupová, J. Ochrana památek při MU. Bakalářská práce. Ostrava. VŠB-TU, 2009. 

Klí čová slova: kulturní památka, památkově chráněný objekt, klimatický jev, zabezpečení 

ochrany. 

Autorka se v bakalářské práci zabývá zabezpečením ochrany památek při mimořádné události 

v České republice a Velké Británii. První část práce je věnována legislativnímu zabezpečení 

ochrany a analýze klimatických jevů, které postihují Českou republiku a Velkou Británii. 

Ve druhé části je představeno rozdělení kulturních památek a plán ochrany na území České 

republiky společně s rozdělením památkově chráněných objektů a plánu ochrany na území 

Velké Británie. Poslední část práce je věnována nahlédnutí do plánu ochrany hradu Windsor a 

Státního zámku Velké Losiny a porovnání jejich ochrany. Závěrem je zpracováno celkové 

shrnutí s možnými návrhy ke zlepšení. 

 

 

 

 

 

Annotation 

Neustupová, J. Historic Building Protection in the course of Mass Attack 

Keywords: cultural monument, listed property, climatic event, security protection. 

The author in his baccalaureate work is concerned with security protect of historical places in 

the case of extreme event in the Czech Republic and United Kingdom. First part of the work 

is present legislative security protection and analysis of climatic event, which are affect the 

Czech Republic and United Kingdom. In the second part of the work is presented disunion of 

cultural monuments and plan of protection in the Czech Republic area jointly with disunion of 

listed property and plan of protection in United Kingdom area. In the last part of the work is 

present Windsor Castle plan of protection and plan of protection of public castle Velké Losiny 

going with comparing their protection. In the end there is summary generally processed with 

possible suggestions for innovation. 
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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. Kupříkladu 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. Například 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. 

 V této bakalářské práci se zaměřujeme na ochranu kulturních památek před 

mimořádnými událostmi. Podrobně zhodnotíme všechny mimořádné události, které mohou 

patřit k nejrizikovějším na našem území. Využijeme nabytých informací o systému ochrany 

ve Velké Británii k porovnání našeho systému. Ke zhodnocení našeho systému ochrany a také 

k nahlédnutí na ochranu z jiné perspektivy. V závěru práce se budeme věnovat konkrétnímu 

případu ochrany s vybranou kulturní památkou na našem území a opět porovnáme tuto 

ochranu s vybranou kulturní památkou ve Velké Británii. Tato práce může sloužit jako 

vodítko jednotkám požární ochrany při potřebě nahlédnutí, a nebo porovnání systému ochrany 

v jiné vyspělé evropské zemi. Dále také pro každého, kdo se zajímá o ochranu památek 

z hlediska jejich zabezpečení a chtěl by se podívat na konkrétní případ ochrany a poučení 

z minulosti, které bude předloženo u kulturní památky ve Velké Británii. 
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2 Literární rešerše 

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

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

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 spojené s krizovým 

managementem. 

 

Blanc, G. 100 největších přírodních katastrof, Česlice: první vydání, 2006, 

nakladatelství Rebo Productions CZ.  

ISBN: 80-7234-529-X. 

 Kniha je přeložena ze španělského originálu, který pojednává o změně klimatu na 

Zemi a o jeho dopadu v podobě ničivých přírodních katastrof. Je zde podrobně popsán nárůst 

ničivých sil přírodních jevů, vždy doprovázen příkladem z minulosti.  

 

 Brázdil, R., Kirchner, K. a kolektiv. Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na 

Moravě a ve Slezsku, Brno – Praha – Ostrava: první vydání, 2007, vydala Masarykova 

univerzita v Brně ve spolupráci s ČHMÚ v Praze. 

ISBN: 978-80-210-4173-8. 

 Tato publikace je vydaná skupinou expertů, která pracuje s informacemi získanými 

z dlouholetých analýz a dochovaných historických pramenů. Je velmi konkrétní ve 

specifických časových údobích a také na specifická místa naší republiky. Určuje ty nejsilnější 

přírodní extrémy, které se frekventovaně vyskytují na našem území a vyhodnocuje jejich 

dopad. 

 

 Nicolson, A. The Rebuilding of Windsor Castle, London: první vydání, 1997, vydal 

Michael Joseph Ltd ve spolupráci s The Royal Collection. 

ISBN: 07181 4192 X. 
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 Autor se v této knize věnuje průběhu rekonstrukce požárem zničeného hradu Windsor. 

Samotnému průběhu požáru a požárnímu zásahu. A také popisuje opatření, která byla přijata 

ke snížení rizika opětovného požáru. Poslední část je věnována zhodnocení, jak ovlivnila tato 

událost zabezpečení podobných stejně významných památkově chráněných objektů. 

 

 Myners, Ch. Listed Buildings, Conservation Areas and Monuments, London: první 

vydání, 2006, vydavatelství Sweet & Maxwell. 

ISBN: 0-421-75830-9. 

 Tato kniha byla napsána pro lepší pochopení výkladu zákonů o ochraně památkově 

chráněných objektů, chráněných území a starověkých památek. Autor v ní vysvětluje 

jednotlivé rozlišení ochrany. Povinnosti vlastníků a orgánů místní správy. Zabývá se také 

hlavními problémovými prvky ochrany a jejich možným snížením. 

 

 Kidd, S. Heritage Under Fire, London: druhé vydání, 1995, vydavatel Fire protection 

Association ve spolupráci s Her Majesty´s Stationery Office. 

ISBN: 0-902167 90-1. 

 V knize se autor zabývá problematikou požárů v památkově chráněných objektech. 

Poukazuje na požár hradu Windsor, který vedl vládu k následné úpravě legislativy. Porovnává 

nynější zabezpečení v UK a vysvětluje význam některých předpisů. Poskytuje velmi užitečné 

rady postupu při zásahu. 
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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 prací 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 

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 

 

 

 

 

                                                 
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  
3Šenovský,M. Adamec,V. Základy krizového managementu, Ostrava 2001 
4 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
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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 
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4 Ochrana KP ze strany zákona v ČR a ve VB 

 Při ochraně KP je velmi důležité zákonné zastoupení, jelikož to má vliv na celou 

strukturu ochrany. V této kapitole jsem uvedla legislativní ošetření ochrany KP v obou 

zemích a jeho systém. 

4.1 Legislativní ochrana kulturních památek v České republice 

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

Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona ČNR č. 425/1990 

Sb., změna: 242/1992 Sb., 361/1999 Sb., 122/2000 Sb., 132/2000 Sb., 146/2001 Sb., 

320/2002 Sb., 18/2004 Sb., 186/2004 Sb., 1/2005 Sb., 3/2005 Sb., 240/2005 Sb., 203/2006 

Sb., 186/2006 Sb., 158/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 307/2008 Sb., dále jen 

“zákona“) 

Péče státu o kulturní památky (dále jen “státní památková péče“) vykonávají Ministerstvo 

kultury, krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působností a ostatní orgány státní 

památkové péče. 

Národní kulturní památku - tvoří soubor nejvýznamnějších součástí kulturního bohatství 

národa a prohlašuje ji vláda České republiky nařízením. 

Zákon charakterizuje: 

� 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 
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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. 
 

4.2 Systém ochrany kulturních památek v České republice 

Řídicím pracovištěm v systému státní památkové péče v České republice je odbor 

památkové péče, který plní převážnou část odborných úkolů stanovených zákonem č. 20/1987 

Sb., Ministerstvu kultury jako ústřednímu orgánu státní správy pro kulturní památky. Hlavní 

činností odboru je prohlašování a zrušení prohlášení věci kulturní památkou, dále zpracovává 

návrhy nařízení vlády o prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku, nařízení 

vlády o prohlášení území za památkovou rezervaci, vyhlášky Ministerstva kultury o 

prohlášení území za památkovou zónu a návrhy na udělení předchozího souhlasu vlády k 

vývozu národní kulturní památky do zahraničí. Národní památkový ústav – organizace 

zřizovanou Ministerstvem kultury. Národní památkový ústav je státní příspěvkovou 

organizací, která vede vědeckovýzkumné úkoly státní památkové péče, rozpracovává teorii a 

metodologii památkové péče. 

Odbor památkové péče dále zpracovává návrhy koncepcí rozvoje památkové péče, 

návrhy věcných záměrů zákonů upravujících ochranu kulturních památek a památkovou péči, 

anebo návrhy pro schvalování smluv o převodu kulturních památek ve vlastnictví státu. 

Určuje organizační složky státu, jimž se předají kulturní památky ve vlastnictví státu. V 

neposlední řadě odbor památkové péče Ministerstva kultury metodicky řídí správní úřady 

nižších stupňů, zejména krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy, při výkonu státní 

památkové péče. 

V roce 1994 vznikla Společnost pro technologie ochrany památek. Jedná se o zájmové 

sdružení profesionálů, zabývající se problematikou ochrany památek. Organizace uspořádala 
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v letech 1999 a 2005 odborný seminář zaměřený na problematiku požární ochrany památek, 

na němž vystoupila řada odborníků z oblasti národní památkové péče, ale také hasičského 

záchranného sboru ČR. 

 

4.3 Legislativní ochrana kulturních památek ve Velké Británii 

Ochrana kulturních památek ve VB je ošetřena především zákonem o Historických 

stavbách a starověkých památkách (Historic Buildings and Ancient Monuments) z roku 1953., 

zákonem o Národním dědictví (National Heritage) z roku 1983., zákonem o plánování 

ochrany památkově chráněných staveb a chráněných území (Planning Listed Buildings and 

Conservation Areas) z roku 1990.  

Zákony ustanovují ve stručnosti: 

� hlavní funkce orgánů místní správy a orgánů územního plánování 

� které historické stavby a starověké památky (dále jen SP) jsou považovány za 

památkově chráněné 

� princip prohlášení a zavedení památkově chráněné stavby (dále jen PCHS) a SP do 

seznamu 

� uspořádání PCHS 

� průběh kontroly PCHS 

� rozlišení mezi památkově chráněnou stavbou, chráněným územím, starověkou 

památkou a místy světového dědictví 

� z jakého důvodu může dojít ke zrušení prohlášení a nebo vymazání ze seznamu 

� kdo a z jakého důvodu může schválit demolici PCHS a SP 

� jak probíhá údržba a oprava PCHS a SP 

� povinnosti a pravomoci vlastníka PCHS a SP 

� kdy může vlastník zažádat o přezkoumání žádosti o prohlášení a zavedení PCHS a SP 

do seznamu 

� povinnosti územně plánovacího orgánu obeznámit vlastníka o probíhajících změnách 

v systému 

� postup udržování a opravy PCHS a SP 

� povinnost vlastníka informovat o špatném statickém stavu PCHS a SP 

� možnost majetkových sankcí v případě, že vlastník neplní své povinnosti 

Dalším prvkem ochrany památkově chráněných objektů jsou bezpečnostní opatření před 

požárem. Tyto jsou plánovány dle zákonů o Divadlech (Theatres Act) z roku 1968; 
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Londýnská vláda (London Government) z roku 1963, jehož součástí jsou i speciální 

bezpečnostní opatření pro Prostory patřící koruně (Crown Premise); Požárně bezpečnostní 

opatření (The Fire Precautions Act) z roku 1987. 

4.4 Systém ochrany kulturních památek ve Velké Británii 

Téměř každá čtvrtá stavba ve VB byla postavena před rokem 1914 a počet památkově 

chráněných objektů v Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku překračuje 500 000. Systém 

ochrany ve VB je komplexnější než v jiných zemích světa. 

Ve VB jsou ústředními orgány pro ochranu památkových objektů DCMS - 

(Ministerstvo pro kulturu, media a sport) a EH – (anglické dědictví).  

DCMS zodpovídá za:  

� seznam staveb s mimořádným architektonickým nebo historickým významem 

� kontrolu zákonných sil zabezpečit údržbu památkových objektů a označit chráněná 

území 

� zařazení do seznamu starověké památky  

� rozhodnutí o schválení žádosti zařadit starověkou památku do seznamu 

� financování památkové činnosti 

EH zodpovídá za: 

� zabezpečení zachování památkově chráněných objektů 

� udělování doporučení ve vztahu k starověkým památkám, historickým stavbám a 

chráněným územím o zařazení do seznamu 

Za jednotlivé oblasti zodpovídají místní územně plánovací orgány. Ty mají rozhodující 

roli v zabezpečení ochrany historického okolí v jejich oblasti. Dále zodpovídají za označení 

chráněných území. Mají pravomoc zajistit opravu památkově chráněných objektů, které byly 

ponechány v havarijním stavu, bez souhlasu majitele. A v neposlední řadě zodpovídají za 

nalezení dotací na opravy památkově chráněných objektů. V případě plánované demolice 

památkově chráněného objektu musí být vyrozuměny níže uvedené spolky5 a při jejich 

nesouhlasu musí být plánovaná demolice znovu přezkoumána. 

Památkově chráněné objekty 

                                                 
5 the Ancient Monuments Society – spolek je zainteresován pro historické objekty všech tipů, avšak s největším 
zaměřením na kostely; the Council for British Archeology – spolek je zaměřen na archeologické objekty; the 
Society for the Protection of Ancient Buildings – spolek je zaměřen na historické objekty před rokem 1700; the 
Georgian Group – spolek je zainteresován v architektuře a v umění v období let 1700 – 1840; the Victorian 
Society – spolek se zájmem ve viktoriánské a edwardské architektuře a umění v období let 1840 – 1914. 
 



 15 

Technicky vzato kulturní památka je památkově chráněný objekt, který je zahrnutý v 

zákonem nařízeném seznamu objektů „mimořádného architektonického nebo historického 

zájmu“ , který vydal DCMS. Kopie seznamu pro jednotlivé oblasti jsou založeny u místního 

plánovacího orgánu, městské rady a příležitostně v místní knihovně. Klasifikace je podle 

adres a popisu známém jako „schedule“ – (formulář, který upřesňuje a uvádí jednotlivé 

významy). Úplné seznamy jsou dostupné na úřadu EH ve Swindonu a v Londýně. Originální 

kopie jsou umístěny na DCMS včetně map, kde jsou vyznačeny všechny objekty.  

Seznam může být změněn přidáním nového objektu nebo přepsáním stávajícího 

formuláře. Orgán místní správy slouží k obeznámení majitele o probíhajících změnách, ale o 

konečné formě obeznámí majitele až DCMS. Za účelem předejít preventivnímu jednání, 

nejsou většinou informace o probíhajících změnách podávány.  

Vyjmutí ze seznamu je velmi vzácné, ale možné. Obvykle k němu dochází v období, kdy 

je seznam aktualizován, např. z důvodu demolice zapsaného objektu. Je velmi důležité 

upozornit na skutečnost, že kritériem pro vyjmutí je stupeň architektonického zájmu, nikoliv 

stavební stav.  

Skotsko 

Jelikož Skotsko je autonomní zemí Spojeného království Velké Británie a Irska 

s nezávislým právním i politickým systémem (v mezích britských zákonů), ochrana 

památkových objektů je zabezpečena odlišnými orgány. Ústředním orgánem ochrany 

památkových objektů je ministerstvo, které se ve spolupráci s organizací Historic Scotland 

podílí na ochraně nemovitých historických objektů. V současné době se ve Skotsku nachází 

okolo 46 000 památkově chráněných objektů. Spolek Historic Scotland se podílí na 

prohlašování objektu kulturní památkou, sestavuje seznam jednotlivých budov a ve značné 

míře se věnuje výzkumu. Pod jeho záštitou jsou vydávány tzv. Technical Adice Note (TAN). 

Tyto publikace jsou určené pro majitele a uživatele objektů a mimo jiné se věnují požární 

bezpečnosti památkově chráněných objektů. Konkrétně TAN 11 Fire protection Measures In 

Scottish Historic Buildings je věnován požárnímu riziku historických objektů a návrhu 

vhodné technologie na ochranu památek před požáry. Tan 14 The Installation of Sprinkler 

Sytems in Historic Buildings obsahuje souhrn pravidel pro návrh a instalaci sprinklerových 

systémů v historických budovách. TAN 22 Fire risk Management in Heritage Buildings se 

věnuje analýze rizika historických objektů. TAN 28 Fire Safety Management in Heritage 

Buildings představuje způsob, jak zabudovat prvky požární ochrany do interiéru historických 

objektů. 
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4.5 Shrnutí 

Systém ochrany v České republice a ve Velké Británii se výrazně liší hlavně z důvodu 

legislativního uspořádání a také odlišným kladením důrazu na jednotlivé prvky ochrany. 

K největšímu rozdílu patří neexistující právní ani normativní předpis, který by se věnoval 

ochraně památkových objektů před požáry. Při projektování památkově chráněných objektů 

se vychází z ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb, změny staveb, tento dokument je však 

nedostačující. 
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5 Klimatické podmínky na území České republiky a Velké 

Británie 

V této kapitole jsem se zaměřila na klimatické jevy na obou studovaných územích, 

jelikož hrají důležitou roli při vzniku MU, která může zapříčinit ohrožení KP. 

5.1 Klimatické podmínky v České republice 

Na území České republiky se setkáváme v průběhu posledních staletí s těmito 

klimatickými jevy: srážky, sucho, povodně, silné větry a krupobití. 

Srážky byly na našem území vždy rovnoměrně rozděleny. V posledních padesáti 

letech však dochází k výskytu extrémních denních úhrnů srážek. Mezi extrémně vlhké měsíce 

patří měsíc červenec. Z analýzy v obdobích let (1961 - 2000) kdy se berou v potaz měsíční 

úhrny, které přesáhly 500mm dále vyplývá, že na Moravě a Slezsku jsou tyto měsíční úhrny 

obvykle ještě vyšší. Často přesahující 800mm srážek. 

Sucho se na našem území vyskytuje s vysokou pravidelností. Primární příčinou vzniku 

sucha je v našich podmínkách bez výjimky deficit srážek v určitém časovém intervalu. Pokud 

bychom srovnali výskyt sucha v minulých staletích s naší současností, došli bychom k závěru, 

že suchá období sužují naše území se stejnou četností jako v minulosti. Dle zpráv 

z historicko-klimatologické databáze Geografického ústavu PřF MU vyplývá, že v období 

16.-18.století se výjimečně suchá období vyskytovala každých dvacet let a každých šedesát let 

se extrémně suché období vrátilo i v roku následujícím. Jediným rozdílem vypozorovaným při 

analýze pro období 1805 - 2003 je rostoucí intenzita suchých období. Jako příklad můžeme 

uvést pozorování v letech 1991 - 2000, kdy došlo ke zvýšení průměrné roční teploty vzduchu 

o 0,8°C. K nejsuššímu měsíci v roce patří měsíc červen a k oblastem s relativně malou 

pravděpodobností výskytu suchých epizod patří nížinné oblasti Ostravska a okolí Moravské 

brány. 

Povodně patří k jevu, který sužuje naši republiku ve velmi častých intervalech. Podle 

příčiny vzniku se rozlišují povodně dešťové, sněhové a smíšené (ČSN 73 6511; ČSN 73 

6530). Dešťové povodně jsou vyvolány kapalnými srážkami a podle způsobu vzniku, doby 

trvání a intenzity deště je lze dále dělit na povodně z trvalých srážek a povodně z přívalových 

srážek. Nejčastěji se objevují v období od dubna do října. Sněhové povodně vznikají náhlým 

táním sněhové pokrývky při kladných teplotách v zimním a v jarním období. Smíšené 

povodně jsou zapříčiněny kombinací tání sněhu a dešťovými srážkami. Naprostá většina se 
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vyskytuje od prosince do března. U analýzy frekvence a intenzity povodní se vždy vychází 

z analýzy jednotlivého říčního toku. Je tedy velmi obtížné zhodnotit jejich stav komplexně na 

celém našem území. Pokud bychom vycházeli z analýzy, která byla provedena pro řeku 

Opavu v období let 1405 - 1899, musíme konstatovat, že frekvence výskytu povodní se má 

tendenci zvyšovat, a to až trojnásobně s každými dvaceti lety. Nesmíme také opomíjet tzv. 

extrémní povodně, které jsou ještě méně předvídatelné a nesnadné analyzovat. Například na 

území Moravy a Slezska došlo v minulých dvou staletích k pěti extrémním povodním, a to 

v letech 1880, 1903, 1938, 1997 a 2006. 

Silné větry, vichřice a tornáda se na našem území vyskytují s velmi vysokou 

frekvencí. Výskyt silných větrů je charakterizován velikostí nárazů nebo počtem dnů s nárazy 

překračujícími hranici ≥17 m.s -1 , tato hodnota odpovídá stupni pro bouřlivý vítr. V období let 

1961 – 1990 rostl průměrný roční počet dnů s nárazy V17 od 36 dnů do 102. Nadpoloviční 

většina připadla na zimní půlrok a z hlediska ročních období bylo maximum v zimě nebo na 

jaře. V případě měsíčních hodnot nejmenší percentuální hodnoty připadly na září. Nárazy 

větru přesahující rychlost 30 m.s -1 se v průměru vyskytovaly méně než jednou ročně. 

Z analýzy z období let 1500 – 1999 byly získány informace o 939 případech silných větrů. 

Z toho zvýšený výskyt byl zaznamenán pro letní měsíce (s maximem v červenci), naproti 

tomu druhotná maxima v měsících leden a březen. Vichřice se v našich podmínkách vyskytují 

především v zimním půlroce a mají trvání i několik hodin. Nejméně případů vichřic bylo 

zaznamenáno v říjnu a v září. Výskyt tornád je z hlediska záznamů vysoce podhodnocený. 

Z dokumentárních pramenů za posledních pět století bylo zaznamenáno 73 případů. Tornáda 

se vyskytují od března do října s maximem výskytu v letních měsících (červen až srpen), 

hlavně pak v červenci. Velikost intenzity tornád na našem území je ve 49% kategorie F1, tzn. 

tornáda způsobují mírné škody6. Ve velmi blízkém poměru je pak výskyt tornád kategorie F0 

lehké škody7 a F2 středně těžké škody8. 

Krupobití patří k meteorologickým jevům, které mohou působit značné materiální 

škody lokálního až regionálního charakteru. Přesto se však krupobití na našem území 

v posledních staletích nevěnovala dostatečná pozornost. Tato skutečnost je také dána 

problémem přesného určení krupobití, kdy se nezaměňuje s prvky sněhovými a nebo 

dešťovými. K určení frekvence krupobití na našem území je dostupná pouze jedna analýza o 

                                                 
6 částečně poškozená střešní krytina, vítr znemožňuje jízdu automobilem, lehké stavby jsou posunuty ze základů, 
převrácené či silně poškozené, chatrné stavby a přístřešky silně poškozené či úplně zničené 
7 náhodné zbořené komíny a dřevěné ploty, drobné škody na střešní krytině 
8 Střechy nepevných staveb úplně stržené, chatrné stavby zcela zničené, lehčí automobily jsou nadzvedávány, 
malé a lehčí trosky létají vzduchem 
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výskytu územně rozsáhlých krupobití z ČHMÚ a to z období let 1961 -2000, ve které je 

zpracováno období letního půlroku. Téměř polovina všech případů (47,9%) připadá na květen 

a další asi pětina na červen. V těchto dvou měsících tedy byly zaznamenány více než 2/3 

všech územně rozsáhlých krupobití . 

 

5.2 Klimatické podmínky ve Velké Británii 

Poslední zhodnocení klimatu ve VB z roku 2002, které bylo vytvořeno skupinou expertů 

ze střediska výzkumu pro změnu klimatu ve VB (UKCIP – Climate Impacts Programme ) a 

jeho dopad, zveřejnil výsledky, které v souhrnu určují toto: 

� teploty v centrální Anglii se zvedly o jeden stupeň Celsia od roku 1970 a rok 2006 byl 

nejteplejším zaznamenaným rokem 

� od roku 1766, kdy se začaly zaznamenávat každoroční průměrné srážky na území 

Anglie, nedošlo v průběhu let k výrazným změnám. Sezónní úhrny srážek jsou vysoce 

proměnlivé, ale v průběhu léta mají tendenci se snižovat a v zimním období zvyšovat. 

Avšak v průběhu posledních padesáti let dochází k menším změnám.  

� v posledních pětačtyřiceti letech měla celá oblast Anglie zkušenosti s vysokým 

nárůstem srážek, které jsou často obohaceny dalšími prvky, jako jsou kroupy a nebo 

neočekávané sněhové srážky 

� za posledních několik desetiletí proběhly také důležité proměnlivosti 

v severoatlantické oscilaci, avšak s nízkým vlivem na směr 

� prudké vichřice se staly více časté kolem centrální části VB, nicméně ne vyšší než 

stupeň viděný v roce 1920. 

� teplota mořské hladiny okolo pobřeží VB se zvedla za poslední tři desetiletí o 0,7°C 

� ve 20. století mořská hladina pobřeží ve VB vzrostla okolo 1mm za rok. Tento nárůst 

byl korigován pohybem pevniny. Nicméně rychlost v období let 1990 – 2000 byla 

v porovnání vyšší. 

V roce 2002 bylo zveřejněno střediskem výzkumu pro změnu klimatu ve VB série scénářů 

o změně klimatu v nadcházejících desetiletích. Tyto scénáře ve stručnosti obsahují: 

� průměrné roční teploty napříč VB se mohou zvednout od 2°C až do 3,5°C, a to do 

roku 2080. Bude však záležet na budoucí míře globálních emisí skleníkových plynů. 

Všeobecně bude docházet k většímu oteplování na jihovýchodě, kde se teploty 

v letním období mohou zvýšit až na 5°C do roku 2080. Vysoké letní teploty budou 

v letních obdobích čím dál častější a studené zimy budou stále více vzácné. 
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� zimní období se stanou mokřejší a letní období sušší napříč VB s těmi největšími 

relativními změnami na jihu a východě Anglie. Letní dešťové srážky se mohou do 

roku 2080 na jihovýchodě Anglie snížit až o 50%, zatímco v zimních obdobích budou 

prudké deště více častější. 

� relativní mořská hladina bude pokračovat ve stoupání okolo většiny území VB ve 

spojitosti s globálními změnami. Jsou však očekávány pohyby pevniny v místech 

největšího zasažení; v jihovýchodní části Anglie se může mořská hladina zvýšit mezi 

260mm a 860mm do roku 2080.  

 

Obrázek 1:Clavell Tower, Dorset během prací při přemístění věže dále z erodujícího útesového okraje 
Zdroj:[1] 

 

 

Obrázek 2: povodně v historickém centru York Zdroj:[2] 

 

5.3 Přírodní extrémy v Evropě a v ČR 

V celosvětovém měřítku je v posledních desetiletích výrazně vyjádřena tendence 

k růstu přírodních katastrof. Mezi nejkompletnější údaje patří v tomto směru statistiky 

Mnichovské zajišťovny.  
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Pokud jde o strukturu obětí a materiálních škod podle typů přírodních extrémů, 

dominují v celkovém počtu případů, v ekonomických ztrátách a ve ztrátách pojišťoven silné 

větry. 

 

Obrázek 3: Graf  kolísání počtu evropských přírodních katastrof a jejich podílu na ekonomických 
ztrátách v období 1950 - 2005: 1 - zemětřesení / tsunami, 2 - silné větry, 3 - povodně, 4 - ostatní Zdroj:[3] 

 

zemětřesení /
tsunami 29%

silné v ětry 40%

povodn ě 25%

ostatní 6%

 

Obrázek 4: Percentuální podíly jednotlivých přírodních extrémů na evropských přírodních katastrofách v 
období 1960 - 2005 Zdroj: vlastní práce 

 

V případě hydrometeorologických extrémů se jejich nárůst dává do souvislosti 

s procesem globálního oteplování. O globálním oteplování se hovoří v souvislosti se 

vzestupným trendem zvyšování průměrných teplotních hodnot.  

Do jaké míry se uvedené globální nebo hemisférické teplotní trendy promítají do 

regionálního, lokálního a mezinárodního měřítka, lze posuzovat podle průměrných teplotních 

řad. Zatímco v některých případech jsou zjištěné teplotní trendy v řadách České republiky 

souhlasné s globálními a hemisférickými, jindy jsou naopak protichůdné. Vedle 
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dlouhodobého vzestupného teplotního trendu je patrné, že ve studovaných řadách se střídají 

období vyšších a nižších teplot, což může ukazovat na cyklický charakter jejich kolísání. 

 

Obrázek 5: Graf  kolísání sezónních a ročních teplotních anomálií pro teplotní řady Země. Zdroj: [4] 

 

Obrázek 6: Graf  kolísání sezónních a ročních teplotních anomálií pro teplotní řady České republiky. 
Globální řada je vyjádřena v odlišném měřítku než teplotní anomálie pro ČR. Zdroj: [5] 

Pokud jde o lineární trendy srážek v České republice, jsou v převážné míře statisticky 

nevýznamné. Avšak během 20.století dochází k významnému poklesu ročních úhrnů srážek. 

Z předchozí analýzy tedy plyne, že globální oteplování se projevuje i na území České 

republiky vzestupem sezónních a ročních teplot vzduchu (1900-1999), přičemž výrazné 

zesílení tohoto procesu je patrné v posledním třicetiletí (1975 – 2004). Tomu odpovídá 

celkově poklesová tendence srážek, která je rovněž patrná v jednotlivých sezónách i v roce. 

5.4 Shrnutí 

 Z výše uvedených analýz vyplývá, že na našem území se potýkáme již po celá staletí s 

nepříjemnými přírodními extrémy a v budoucnu se tyto extrémy mohou ještě prohloubit s 

narůstajícími výkyvy teplotních rozdílů v souvislosti s globálním oteplování. Z uvedených 

analýz také plyne, že měsíce červen a červenec patří k nejfrekventovanějším měsícům 

zasahovaných více jak jedním přírodním extrémem. Nejnebezpečnějším klimatickým jevem 

z hlediska velmi nízké možnosti předvídatelnosti jsou povodně, a to hlavně z toho důvodu, že 

není možné určit, a nebo zcela vyloučit jejich pravděpodobnost výskytu v určitých obdobích. 

Ve VB není specifický klimatický jev, který by postihoval území nejfrekventovaněji. Avšak 

k velmi nebezpečným jevům patří srážky obohacené v posledních padesáti letech o srážky 
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sněhové a nebo kroupy. (Př. nečekané sněhové srážky v Londýně, únor 2009.) A neméně 

nebezpečný stále rychlejší nárůst mořské hladiny. 
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6 Kulturní památky v ČR a ve VB 

 V níže uvedené kapitole se seznámíme s KP na území ČR a VB. S jejich rozlišným 

druhem rozdělení na obou územích a také se seznámíme s organizací UNESCO. 

6.1 Informace o KP v České republice 

6.1.1 Stručné informace o KP 

V tuto chvíli je na území České republiky prohlášeno za KP zhruba 44 588 

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

evropskými zeměmi, můžeme konstatovat, že tento počet je podprůměrný. KP jsou evidovány 

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. 

6.1.1.1 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. 

6.1.1.2 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. 

6.1.2 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. 
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6.1.2.1 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.  

6.1.2.2 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. 

6.2 Místa světového dědictví  

Dohoda o světovém dědictví (The World Heritage Convention) přijatá organizací 

UNESCO v roce 1972 určuje povinnosti o poskytnutí identifikace, ochrany, zachování a 

prezentace kulturních a přírodních míst výjimečné světové hodnoty. Dále vyžaduje Seznam 

světového dědictví (World Heritage List), který spadá pod správu managementu mezivládní 

komise pro světové dědictví (World Heritage Committee). Komise je doporučená 

mezinárodní radou pro památky a místa (ICOMOS) a světovou unií pro ochranu (IUCN). 

Jednotlivé vlády jsou zodpovědné za navržení míst a za zajištění ochrany těchto míst, která 

jsou vepsaná v Seznamu světového dědictví. 

6.3 Stručné informace o památkách UNESCO v ČR 

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. 

 



 26 

 

Obrázek 7: Telč Zdroj: [6] 

 

6.4 Informace o Památkově chráněných objektech ve Velké Británii 

6.4.1 Památkově chráněné objekty 

Ve VB jsou automaticky zařazeny do seznamu stavby, které byly vybudovány před 

rokem 1700. Dále stavby z období 1700 – 1840. Jakékoliv stavby vybudované po tomto 

období musí vykazovat nespornou historickou hodnotu a charakter. Stavby jsou památkově 

chráněny ve třech stupních. I, II* a II stupeň je používán v Anglii a Walesu. (Stupně ve 

Skotsku jsou A, B a C.) Stavby označené stupněm I jsou stavby s výjimečnou historickou 

důležitostí. V současnosti je jich méně než 9000. Stupněm II* jsou označeny stavby se 

zvláštním historickým zájmem a v současné době je jejich odhadovaný počet okolo 18 000. 

Stupeň I 9,000 (2%) 

Stupeň II* 18,000 (4%) 

Stupeň II 416,000 (94%) 

_______ 

443,000 

Rozsah památkově chráněných objektů je mimořádný. Dokonce kolosální konstrukce jako 

náhrobní kameny a žulové dlažební kostky jsou akceptovány. Památkově chráněné seznamy 

zahrnují sloupy veřejného osvětlení, zahradní zdi, sluneční hodiny, mosty, plavební komory, 

sochy, památníky obětem války, hudební pavilóny, telefonní budky, milníky, základní kostky, 

nízké zahradní zídky a dokonce bývalé železniční vozy přestavěné na domovy.  

Principy výběru objektů do seznamu památkově chráněných: 

� architektonický zájem: tzn. výzdoba a mistrovská práce; také jsou důležité příklady 

zvláštních stavebních druhů a technik 
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� historický zájem: to zahrnuje stavby, které demonstrují důležité aspekty národní, 

sociální, ekonomické, kulturní nebo vojenské historie 

� skupinová hodnota: např. náměstí, terasy nebo modelové vesnice 

6.4.2 Kostely a chrámy 

Většina kostelů a chrámů na území VB je stále ještě uvedena ve starém seznamu 

památkově chráněných objektů a je označena stupni A, B a C. V tuto chvíli však dochází 

k přepsání do stávajících stupňů označení. Ochrana, oprava a údržba kostelů, chrámů a 

dalších míst určených k bohoslužbám, které vykazují výjimečné architektonické nebo 

historické prvky spadá pod správu The Historic Chapels Trust (důvěra v péči o historické 

kaple).  

6.4.3 Zahrady a parky 

Zahrady a parky samy o sobě nemohou být zahrnuty do seznamu památkově 

chráněných oblastí, třebaže existuje podobný seznam Register of Parks and Gardens of special 

Historic Interest (soupis parků a zahrad se speciálním historickým zájmem) v Anglii a Walesu 

a Inventory of Gardens and Designed Landscapes (katalog zahrad a navržených krajin) ve 

Skotsku. Podobnost použitého systému třídění by neměl zastřít fakt, že soupis je pouze 

doporučující formy. Zatím bylo zavedeno do soupisu tisíc dvě stě míst. Za sestavení soupisu 

zodpovídá EH nikoliv DCMS. V budoucím plánu činnosti EH je vytvořit soupis historických 

bojišť (Register of Historical Battlefields). 

6.5 Stručné informace o památkách UNESCO ve VB 

Ve Velké Británii je uvedeno v Seznamu světového dědictví 10 památek. Místní 

plánovací orgány jsou podněcovány ke spolupráci s majiteli a manažery míst světového 

dědictví v jejich oblastech. Jejich úkolem je přesvědčit se o tom, že komplexní plány činnosti 

jsou na svých místech. Plány by měly obsahovat: - odhad důležitosti a stavu místa; – zajistit 

fyzické zachování místa v těch nejvyšších normách; – chránit místo před škodlivými vlivy. 
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Obrázek 8: Westminster Abbey Zdroj: [7] 

 

6.6 Shrnutí 

Kulturní památky v ČR jsou rozděleny do dvou skupin, kdy tato klasifikace určuje 

jejich důležitost. Jsou tedy rozděleny na KP a NKP. Při jejich klasifikaci není nejdůležitější 

jen umělecko-historické hledisko, ale také stavba materiálu a použitá konstrukce. Ve VB jsou 

památky rozděleny do tří klasifikačních skupin I, II* a II. A objekty z určitého časového 

období jsou zařazeny do seznamu automaticky. Naproti tomu parky a zahrady v seznamu 

zahrnuty nejsou. 
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7 Ochrana KP v ČR a ve VB 

 V této kapitole jsem uvedla, jak je zabezpečena ochrana kulturních památek v obou 

zemích ze specifického hlediska, a to jsou plány ochrany.  

7.1 Ochrana KP v České republice 

7.1.1 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. 

7.1.2 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 vysoké. 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. 

7.1.3 Plán ochrany kulturních památek (POKR) 

Podle vyhlášky Ministerstva kultury ze dne 28. listopadu 2008, kterou se stanoví 

náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, platného od 

1.1.2009. 

Obsah POKR 

Textová část: 

� přehled nemovitostí, které se nacházejí v památkové zóně nebo rezervaci  

s identifikačními údaji podle katastru nemovitostí, 

� způsoby zabezpečení ochrany z hlediska státní památkové péče 

� doba závaznosti POKR 



 30 

� uvádí se, zda je plán na celé území nebo na jeho část 

� odůvodnění POKR 

• obecný popis kulturních hodnot 

• podrobný popis kulturních hodnot 

• důvody vyloučení povinnosti 

 

Grafická část: 

� výkresy, ve kterých jsou vyznačeny nemovité KP a ostatní historické díla a ostatní 

objekty 

� výkresy s vyznačením způsobu zabezpečení KP z hlediska státní památkové péče 

� měřítko výkresu zpravidla 1:1000 nebo 1:2000 

Základní body ochrany KP 

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 

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 
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� 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). 

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 ). 

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

případné provedení zásahu složkami IZS.  

 

7.2 Ochrana památkově chráněných objektů ve Velké Británii 

Ve VB se ochrana zaměřuje pouze na oblast ohrožení požárem. V tomto ohledu je 

zabezpečení památkově chráněných objektů rozděleno do několika specifických plánů, podle 

druhu objektu. Pokud jde o další MU, které by mohly hrozit. V současnosti se EH zaměřilo na 

historická města, která jsou frekventovaně postihována povodní. Jsou to města York, 

Tewksbury a Shrewsbury. Pro ně byly vydány prostřednictvím EH technické pokyny 

v případě povodně. Ty jsou však z větší části zaměřeny na postup v době již nastalé povodně. 

V případě povodně se tedy doposud vychází z místního krizového plánu. 

7.2.1 Rozdíly požární ochrany vzhledem ke klasifikaci objektu 

Požární ochrana aplikovaná na specifické historické objekty stále záleží na způsobu 

jejich využití. Některé historické objekty mohou být využity jako hotely, školy, úřady, a nebo 

obchody. Příslušná legislativa, která platí, se bude výrazně lišit.  

Pokud je stavba určena k specifikovaným účelům jako např. hotel, úřad nebo obchod, potom 

požární certifikát9 bude nutný. 

Dalšími objekty, na které se vztahuje odlišná legislativa, jsou divadla a prostory určené pro 

veřejnou zábavu. V případě divadel by prostory neměly být využity pro veřejná představení 

kromě souladu s podmínkami v povolení udělené orgánem místní správy. Většina orgánů 

místní správy vyžaduje, že žádost pro úplné povolení musí být předložena výkonnému 

úředníku zákonné moci, náčelníku Policie a náčelníku Hasičů 21 dnů před datem plánovaného 

představení. Ze strany bezpečnostních požadavků budou orgány místní správy požadovat 

schůzku bezpečnostních složek k naplánování zabezpečení, kdy se řídí dle standardů 

předepsaných pro památkově chráněné objekty. Naprosto stejný postup je u prostor určených 

pro veřejnou zábavu. S jediným rozdílem, že žádost musí být předložena 28 dní před 

plánovanou akcí.  

Prostory patřící koruně 

Právní postavení prostorů vlastněné nebo okupované korunou se liší. Ve věci získání 

certifikátu může být pomoc získána od Inspekční komise pro prostory patřící koruně (CPIG) 

                                                 
9požární certifikáty jsou vyžadovány dle zákona o Požárních bezpečnostních opatřeních z roku 1971. Požární 
certifikáty blíže určují požadavky na označení únikových východů, vestavení alarmů a na boj s požárem  
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spadající pod Vedoucí požární inspektorát Jejího Veličenstva (HM Fire Services 

Inspectorate).  

7.2.2 Plán ochrany pro prostory patřící koruně 

� pro každý úřad musí existovat požárně bezpečností nařízení a efektivní zpracování 

v celé manažerské struktuře pro realizaci tohoto nařízení. Požárně bezpečnostní 

nařízení musí brát ohled na všechny události, ale také na jakékoliv speciální či 

nahodilé události, které se mohou vyskytnout 

� jednotlivé úřady musí stanovit jednotlivce z řad zkušených seniorů jako manažera pro 

požární bezpečnost s osobní zodpovědností za realizaci požárně bezpečnostních 

nařízení 

� manažer pro požární bezpečnost, který bude mít i další povinnosti, by měl 

spolupracovat po celý čas s expertem z Úřadu pro požární bezpečnost 

� jednotlivé úřady musí mít centrální Výbor pro požární bezpečnost, který se schází 

jednou do roka. Výbor pro požární bezpečnost pro každý palác a hrad, by měl mít 

schůze dvakrát do roka. A při této příležitosti musí zrevidovat požární riziko a 

ubezpečit se, že požárně bezpečností nařízení je zrealizováno 

� každý palác a hrad musí mít zkušeného člena personálu zodpovědného za požární 

bezpečnost 

� každý palác a hrad musí mít požárně bezpečnostní manuál, rozvrhující strategii a 

popisující plány ve věci požáru. Stejně tak podklady pro trénink a knihu záznamů pro 

všechny události související s požárem 

� v každém paláci a hradu musí být profesionální přehled odhadu požárního rizika a 

následující doporučení ke zlepšení, které se shoduje s dochováním historické 

struktury. Toto musí být doprovázeno pravidelnými inspekcemi pro kontrolu pokroku 

se souhlasným realizačním programem a pozdější udržování požárně bezpečnostních 

standardů. Každých pět let prováděný profesionální průzkum a audit požárního 

zabezpečení 

� úplný analogický adresovatelný systém automatické detekce požáru a poplachový 

systém musí být instalován v každém paláci a hradu 

� u všech paláců a hradů musí být provedeno doporučení zavést ohnivzdorné úseky, 

oddělit oblasti s vysokým požárním rizikem a chránit únikové cesty 

� management úřadu musí zajistit pravidelná školení personálu, která budou 

systematicky řádně zaznamenávána. Prověřit vyškolený personál a ujistit se o tom, že 
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ví jak minimalizovat riziko požáru a jak vyvolat alarm při prvním náznaku požáru. 

Poskytnout dostatek plně trénovaného personálu, který bude zodpovědný za prvotní 

boj s požárem, bezpečně s ohnivzdorným vybavením 

� každý palác a hrad musí mít trénovaný záchranný tým s pravidelným cvičením ve 

spolupráci s místním HZS. A také detailní plány pro obsah záchranných prací 

� správa paláce a hradu se musí pravidelně spojovat s místním managementem rizik 

HZS a záchranným týmem k uspořádání praktických cvičení 

7.2.3 Plán ochrany památkově chráněných staveb 

Popis staveb: 

� hlavní plán nemovitostí a staveb; využití staveb; konstrukční provedení staveb; 

movitosti umístěné ve stavbách 

Požárně bezpečnostní strategie: 

� cíle; ochrana života; ochrana majetku 

Správní politika pro požární bezpečnost: 

� správní uspořádání pro požární bezpečnost; aktivní povinnosti pro požární bezpečnost; 

rozdělení úrovně funkcí personálu; školení personálu; invalidní osoby; management 

rizik; procedury při požární evakuaci; záchranné a havarijní řídící orgány; zkouška a 

údržba požárně bezpečnostního systému; provádění prací na stavbách; speciální 

události; Výbor pro požární bezpečnost 

Prověřování managementu rizik a požární bezpečnosti: 

� požární prevence, administrativní a bezpečnostně-pracovní směrnice; zařízení pro 

návštěvy; sídelní ubytování; zabezpečení proti násilnému vniknutí, speciální události 

7.3 Shrnutí 

Jak vyplývá z výše uvedené kapitoly v plánu ochrany pro ČR jsou zohledněny MU jako 

celek. Co se týče dalšího rozdělení ochrany v plánu, máme rovnoměrně rozdělenu ochranu 

pro všechny druhy KP, tedy nemovitých a movitých. Pokud nahlédneme do plánu ochrany ve 

VB je rozdělen taktéž rovnoměrně mezi všechny druhy památkově chráněných objektů. Pouze 

s tím rozdílem, že je speciální plán ochrany pro prostory patřící koruně a pro památkově 

chráněné stavby, dle klasifikace staveb. Také plán z hlediska ohrožení MU jako celku ve VB 

zatím neexistuje. Plán je zaměřen pouze na rizika ohrožení požárem. 
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8 Požár hradu Windsor a ukázka rozložení odpovědnosti při 

zásahu 

Hrad Windsor je nejstarší dochovanou památkou v Anglii, která byla využívána po 

celou dobu své existence královskou rodinou. První část hradu byla postavena v roce 1075 n.l. 

Hrad jak ho známe nyní je rozložen na tři části; tzv. hlavní věž, dolní a horní křídlo. 

Severozápadní část horního křídla byla vždy využívána královskou rodinou a také patřila 

k části, o kterou bylo nejvíce pečováno. Právě tato část byla 20. listopadu roku 1992 

postihnuta ničivým požárem. 

 

Obrázek 9: Hrad Windsor s možností nahlédnutí na příjezdové cesty Zdroj: [8] 

8.1 Co požáru předcházelo 

V roce 1988 začal projekt Kingsbury, při kterém byla postupně celkově nahrazována 

elektrická instalace a topení. Tento projekt byl nevyhnutelný z důvodu nespolehlivosti 

dosavadního systému, který byl naposledy revidován v padesátých letech. Při těchto pracích 

byl také celkově inovován požární systém, prevence proti šíření plamene a nová elektrická 

požární signalizace. Bohužel nový systém nebyl v den požáru ještě v provozu. Spuštění bylo 

naplánováno o deset dní později. V plánu inovace systému nebylo nainstalování sprinklerů 

z důvodu předchozí analýzy, z které vyplynulo, že škody, které by způsobila samotná 

instalace sprinklerů v historicky významných interiérech, natož jejich náhodné spuštění, by 
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byly velmi vysoké v porovnání s jejich přínosem snížení rizika. Požár v roce 1992 na tomto 

posudku nic nezměnil. 

8.2 Ohnisko požáru a jeho průběh 

Díky průběhu projektu Kingsbury a jeho nutnosti vyklidit místnosti, ve kterých 

docházelo k pracím, byla v době požáru polovina historické výzdoby mimo horní křídlo. 

Zbytek artefaktů byl přesouván do volných prostorů. V den požáru byly přesunuty čtyři 

obrazy do Privátní kaple a dva z těchto obrazů byly umístěny na stojany po obou stranách 

chrámové opony ve výšce devíti metrů. Z pozdější analýzy expertů vyplynulo, že ke vzniku 

požáru vedla shoda náhod. Chrámové osvětlení zapnuto příliš dlouhé časové období a při 

vysoké intenzitě. Přesunuté obrazy, které se dotýkaly chrámové opony v místě, kde bylo 

umístěno halogenové osvětlení. Nicméně musíme říci, že znalecká analýza nedokázala určit 

přesné zapříčinění požáru. Hlavní teorií tedy zůstává, že ohnisko požáru bylo v místě, kde se 

dotýkal obraz chrámové opony a chrámové osvětlení ozařovalo stejné místo. Privátní kaple 

byla vždy osvětlena celá a to z toho důvodu, že na ještě starém elektrickém vedení nebylo 

možné lehce poznat, který vypínač patří k určenému světlu. Jelikož chrám s oltářem musel být 

osvětlen stále, přítomný personál vždy spustil všechna světla. V době požáru byly také obě 

chrámové opony zataženy. První zaznamenání požáru bylo v 11.15, kdy průvodci ucítili něco 

se pálit, nevěnovali tomu však zvýšenou pozornost. Domnívali se, že si některý z kolegů 

připravuje oběd. V 11.26 průvodkyně v Privátní kapli cítila, že někde blízko hoří, oheň však 

neviděla. V 11.28 poprvé spatřila oheň, a to v pravé horní části opony. V této chvíli již byla 

celá chrámová část za oponou v plamenech a oheň se šířil do Sálu Sv. Jiří a pohltil celou 

stropní konstrukci. Pracovnice ohlásila požár na linku 222 – hradní pohotovostní linku a 

spustila alarm. Operátor kontaktoval policejní vrátnici, hradní stráž a klíčové členy požárního 

operačního střediska patřící pod správu požární stanice hradu Windsor. V 11.35 byla 

kontaktována královská požární brigáda hradu Windsor a v 11.36 hlavní požární jednotka 

kraje Berkshire. Královská požární jednotka dorazila na místo požáru v 11.40. Maršál Smith, 

který velel královské požární brigádě, hned po příjezdu na místo zásahu věděl, že na již 

propuknutý požár jejich technika nebude stačit. Jejich jednotka byla vybavena dvěmi 

cisternovými vozidly, jedním ponorným čerpadlem a jednou montážní vysokozdvižnou 

plošinou. V 11.55 dorazila na místo zásahu požární jednotka Berkshire. Tedy devatenáct 

minut po ohlášení požáru. Nutno však říci, že dřívější příjezd by nikterak nezměnil průběh 

situace, jelikož již dvě minuty po prvním ohlášení požáru průvodkyní oheň pohltil kompletně 

střechu privátní kaple. V 11.44 byl povolán k zásahu zástupce náčelníka kraje Berkshire 
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David Harper, který však řešil požár v jiném místě, a proto k místu zásahu dorazil jeho 

zástupce Ashfield. Ten také rozhodl o neprodleném povolání posil, jelikož povolané jednotky 

nebyly schopny požár zvládnout. V 11.56 bylo povoláno 15 požárních stříkaček. Ve 12.03 

Ashfield rozhodl o povolání speciálního týmu s podpůrnou dýchací technikou a záchranářský 

tým vybaven vzduchovými láhvemi. Ve 12.12 bylo povoláno 20 požárních stříkaček. V 13.00 

dorazil na místo zásahu David Harper. Jelikož požární brigády neměly stále oheň pod 

kontrolou, David Harper byl nucen učinit rozhodnutí o změně strategie. Požární brigády byly 

rozděleny do tří skupin a každá splňovala svou určenou funkci. První skupina s tisícem litrů 

vody se snažila kontrolovat oheň na střeše tak, aby se nešířil dál. Druhá skupina v počtu šesti 

brigád kontrolovala oheň uvnitř, tak že položila protipožární mez a oheň v tomto již 

uzavřeném prostoru se snažila udržet. Třetí skupina kontrolovala oheň z venku. Byl tak 

celkově ohraničen Waterloo sál od Hlavní audienční místnosti. Dalším rozhodnutím bylo 

obětovat tři hlavní prostory, které dosud nebyly postihnuty ohněm. A to okrajové prostory, 

Crimsonův pokoj maleb, Státní jídelnu a část Zeleného pokoje maleb. Byly zničeny ozdobné 

omítky stěn, strženy stropy a stěny. Vše bylo provedeno tak, aby se blížící oheň neměl na čem 

živit a mohl být včasně a lépe kontrolován. Toto bylo druhé rozhodující protipožární 

zabezpečení a dále deset požárních mužstev, které byly permanentně rozmístěny v této linii. 

Dvě mužstva na každém patře. Na střeše byly vysekány díry, aby bylo možné hašení co 

největším proudem vody. V 15.30 David Harper oznámil, že oheň je nyní pod kontrolou 

požárních jednotek. Požár samotný byl kompletně uhašen až ve 3.15.  

8.3 Požární zásah v číslech 

� zásahu se účastnilo 7 hasičských jednotek 

� celkově zasahovalo 200 hasičů 

� dýchacími přístroji bylo vybaveno 80 hasičů 

� hasičské jednotky byly pod kontrolou 25 důstojníků 

� bylo využito 31 požárních stříkaček 

� teplota v místě požáru dosahovala 820 °C 

� požár zasáhl 7 tisíc m2 objektu 

� z místa zásahu bylo evakuováno 200 turistů 



 38 

8.4 Způsobené škody a poučení 

Škody byly vyčísleny na 34,5 miliónů liber. Díky projektu Kingsbury a včasné 

evakuaci značné části historických děl, tvoří většina vyčíslené škody zasažená severozápadní 

část horního křídla.  

Poučení, které plyne z požáru, je jednoznačné. Je zapotřebí umístit do objektu hlásiče 

EPS, trénink hostujících pracovníků, rozdělení na úseky a protipožární prázdné plochy, 

intumescentní ošetření opon, trénované záchranné týmy a spolupráce s brigádami.  

Také strategický plán se od požáru v roce 1992 výrazně změnil. Hradní požární 

brigáda je v současné době v nečinnosti a její hlavní náplní je ujistit se o odstranění soch, 

maleb, artefaktů a dokumentů v souladu s plánem nejvyšší priority. V případě budoucího 

nastalého požáru, první zprávu obdrží královská požární brigáda, která provede zhodnocení 

nastalé krizové situace a dle toho rozhodne o nutnosti evakuace. V případě, že je evakuace 

nutná, zodpovídá za ni hradní personál. K zásahu jsou dále povolány vzdušné síly, požární 

brigáda ze Slough a krizový manažer. Královská požární brigáda se dostane na místo zásahu 

do dvou minut a setká se s hradní požární brigádou na vytyčeném shromaždišti. To je zvoleno 

u nejvíce vhodné brány, dle nastalé krizové situace.  

8.5 Jak požár ovlivnil změnu ochrany památek v VB 

Po požáru hradu Windsor došlo k opětovné analýze historických objektů. V tomto 

případě však byly porovnávány škody, které budou utrpěny s instalací protipožárního 

zabezpečení se škodami, které by byly utrpěny při možném požáru. Ve znaleckých analýzách 

však nebyl kladen hlavní důraz na co nejmenším poškození památky, ale na co nejúčinnějším 

zabezpečení. Požární ochrana pomocí systému sprinklerů byla od té doby využita i 

v historických objektech, které byly z důvodu nenahraditelné historické hodnoty před 20. 

listopadem 1992 zamítnuty. Jako příklad můžeme uvést Národní knihovnu ve Velké Británii, 

Skotsku a Walesu.  
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9 Státní zámek Velké Losiny a jeho ochrana 

Zámek k stavebnímu útvaru, tak jak ho známe dnes, prošel velkým počtem rekonstrukcí. 

Nejstarší část zámku nechal vybudovat Jan ze Žerotína v osmdesátých letech 16. století. 

Renesanční zámek má svou nevyčíslitelnou historickou hodnotu hlavně pro své trojpodlažní 

renesanční arkády obrácenými do dvora a osmibokou věží, která je stavebně velmi blízká 

městským strážním věžím. V roce 1693 proběhla rekonstrukce budovy na jižní straně, která 

byla přestavěna na dvoupodlažní barokní křídlo. 

 

Obrázek 10: Státní zámek Velké Losiny možnost nahlédnutí na příjezdové cesty Zdroj: [9] 

9.1 Zabezpečení ochrany zámku 

Zámek má zpracován evakuační plán v případě požáru. Zabezpečení objektu se řídí 

platnou normou o Požární bezpečnosti staveb, změny staveb. A dále jsou dodržovány 

povinnosti odpovědné osoby k zajištění PO. Zámek nemá zpracován žádný plán v případě 

nastalé MU. 

 Vedoucím zprávy zámku je kastelán. Jeho odpovědností je zabezpečení provozu, 

požární ochrany a ochrany majetku v zámku a jeho okolí. V případě požáru zodpovídá za 
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evakuaci movitých historických artefaktů, zajišťuje ohlášení požáru na všechna patřičná 

místa. Organizuje první zásah, pokud je možný a také se podílí na organizaci evakuace osob 

z objektu. Po příjezdu zásahové jednotky spolupracuje s velitelem zásahu. Z evakuačního 

plánu zámku vyplývá, že na evakuaci je plánován příslušný personál, tedy průvodci, 

pokladník a techničtí pracovníci dle denního rozpisu služeb. Každý průvodce ví, kolik lidí má 

ve skupině. A také jsou upozorňováni na fakt, že v případě nutnosti úniku musí použít tu 

nejkratší cestu ve směru prohlídkové trasy k nejbližšímu schodišti. V zámku jsou tři druhy 

schodišť, slavnostní, služební a schodišťová hala. Jako prostředky evakuace je využito 

služební vozidlo (evakuace zraněných a osob se sníženou pohyblivostí) a traktor s vlečkou 

(evakuace mobiliáře). 

 Zámek je také vybaven elektrickou požární signalizací, která je napojená na HZS. 

Umístění ústředny elektrické požární signalizace je v půdním prostoru. Jako přírodní zdroj 

požární vody bude využit rybník v blízkosti zámku.  

9.2 Zajištění zásahu v případě nastalého požáru 

Do této chvíle nebyl zámek postižen požárem, což je jen dobře. Pokud by však došlo 

k požáru, zásah je zajištěn jednotkami požární ochrany. Ty mají požární cvičení každých pět 

let. Kdy si hasiči při probíhajících námětových cvičeních vyzkoušejí příjezdové cesty, jak se 

dostat do objektu a jak seřadit vozidla za sebou, co nejefektivněji.  



 41 

10 Shrnutí uvedených informací a případné návrhy ke zlepšení 

Jak jsme se mohli přesvědčit v průběhu celé práce, je zabezpečení KP na našem území 

ve velmi dobré kvalitě. I přesto je stále několik oblastí, které by se mohly vylepšit nepatrnými 

změnami. V tomto ohledu bylo velmi prospěšné nahlédnutí do systému ochrany v UK. 

10.1 Klimatické podmínky a jak nám mohou pomoci při ur čení 

nejrizikov ějšího ohrožení z hlediska KP 

Jak nám již zmíněný nadpis napovídá, použijeme zde ty nejdůležitější informace 

získané v kapitole 5.1 Klimatické podmínky v České republice. Ve zmíněné kapitole jsme si 

ukázali, že většina klimatických jevů je velmi těžko předvídatelná, avšak dají se specifikovat 

oblasti, které mají nejvyšší pravděpodobnost výskytu určitého jevu. Stejně tak nejrizikovější 

období. Z hlediska KP je velmi těžké specifikovat klimatický jev, který je nejnebezpečnější a 

byla by potřeba věnovat mu zvýšenou pozornost při plánování ochrany. Jednoznačně 

z uvedených analýz vyplynulo, že povodně jsou tím nejrizikovějším klimatickým jevem. Je to 

dáno hlavně z toho důvodu, že se prakticky vyskytují v období celého roku a je jen velmi 

těžké určit, jak rozsáhlé tendence budou mít. Samozřejmě v plánování ochrany pro určité KP 

se vychází z nejzákladnějších ponaučení z minulosti. Tedy KP, které byly již dříve postiženy 

povodněmi a KP, které se nacházejí v rizikových povodňových oblastech. I přesto nemůžeme 

zaručit, že v budoucnu nebudou zasaženy KP, které mají ve své blízkosti vodní zdroj, ale 

pravděpodobnost povodně je zanedbatelná. 

Je velmi zajímavé, že ve VB se problematikou povodní nezabývá ani plán ochrany. A to 

i přesto, že z analýz pro budoucí desetiletí stoupá riziko výskytu povodní. Je to dáno hlavně 

tím, že z pohledu statistického jsou povodně přijatelným rizikem a hlavně jevem, který se 

vyskytuje v přírodě stále, bez lidského přičinění a tudíž je velmi těžké ho minimalizovat. 

Kdežto riziko požáru při správném bezpečnostním plánování minimalizovat jde. 

Pokud bychom teď opustili klimatické jevy a zaměřili se pouze na jevy, které mohou 

nastat z důvodu lidského přičinění nebo lidské nedbalosti, byl by to skutečně oheň, který je 

největší hrozbou pro naše KP.  

10.2 Legislativní ochrana 

V kapitole 4.1 Legislativní ochrana kulturních památek v České republice, jsme si 

ukázali jak je u nás ošetřena ochrana KP. Jednoznačně z této kapitoly vyplývá, že ochrana KP 

je zabezpečena na vysoké úrovni, co se týče zabezpečení plnění a rozložení povinností na 
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vlastníka, správní celky, právnické a fyzické osoby. A také ze strany plánu ochrany, je 

zabezpečení vyvážené a je brán ohled na rozlišné možné hrozící MU. Jediným prvkem 

ochrany, který nemá své vlastní místo v naší legislativě, je právní nebo normativní předpis, 

který by se věnoval speciálně KP a jejich ochraně před možností požáru. Samozřejmě KP jsou 

ze zákona povinné splňovat vybavenost protipožárního zařízení dle platných požárních a 

bezpečnostních předpisů. Avšak v mnoha ohledech je toto zabezpečení nedostačující.  

Když bychom měli uvést důvod pro návrh změny stávající legislativy, tím hlavním by 

bylo snížení počtu požárů a snížení rizik samotného vzniku požárů. Ale také pokus o 

efektivnější rozložení sil při plánování protipožárního zabezpečení, které se musí řešit 

individuálně. Bylo by dobré v nové legislativě počítat také například z možností uvést 

v platnost povinnost vybavit KP příslušné skupiny, dle největšího národního zájmu a 

největšího požárního rizika, systémem sprinklerů. V případě, že instalace by vedla k 

nenahraditelné ztrátě na historické autenticitě, zasadit se alespoň o instalaci požárních 

zabezpečení, které nenapáchají takovou škodu. Jako např. speciální zařízení IFEX. Tento 

systém ochrany je hojně využíván právě ve VB u památkově chráněných objektů 

s nemožností instalace systému sprinklerů.  

10.3 Možnost vytvoření návodu při požárním zabezpečování ochrany KP 

Pokud bychom chtěli uplatnit alespoň částečnou změnu v legislativě s ohledem na 

protipožární zabezpečení KP, měli bychom se nejdříve pokusit vypracovat analýzu, ve které 

bychom zpracovali památkovou skupinu NKP. Z důvodu vyšší priority, národního zájmu a 

nižšího počtu, tedy snazšího postupu při analýze.  

V analýze bychom se zaměřili na počet památek ze stejného stavebně-historického 

období, jelikož ty budou mít podobnou požární odolnost z důvodu použitého materiálu v době 

výstavby. Na způsobu využití památek, jelikož to má velký vliv na rozdíl v druhu 

zabezpečení. Jako příklad můžeme uvést zámek, jehož část je využívána také jako hotel, úřad 

atd.. Na kvalitu odběrných míst. A na možnost přístupu požární techniky. Po zohlednění 

všech těchto prvků bychom měli získat závěrečný počet památek, které vykazují podobné 

výsledky. V tomto případě bychom mohli využít tohoto návodu alespoň k tomu 

nejzákladnějšímu protipožárnímu zabezpečení. Jako příklad můžeme uvést KP, která je 

vybavena dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně příslušným protipožárním 

vybavením. Avšak nesplňuje možnost přístupu požární jednotky a techniky do objektu dle 

požadavku ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Provozovatel by 
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dle zpracovaného návodu jednodušeji rozpoznal, do jaké třídy jeho objekt patří a také by se 

dle toho mohl rozhodnout o příslušném možném řešení nápravy.  

I přesto však bude stále zapotřebí individuální plánování, co se týče zásahu. Například 

v případě zařazení příslušné KP do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím z důvodu 

vysoké věže v části objektu KP, kdy se při plánování musí počítat se zařazením speciální 

požární techniky. 

10.4 Porovnání ochrany hradu Windsor a Státního zámku Velké Losiny 

V této poslední části shrnutí uvedených informací se zaměříme na poslední dvě 

kapitoly, které předcházely, a to na kapitolu 8 Požár hradu Windsor a ukázka rozložení 

odpovědnosti při zásahu a kapitolu 9 Státní zámek Velké Losiny a jeho ochrana. 

Hned na začátek bychom si měli říci, že srovnávat tyto dva objekty nemůžeme 

z hlediska důležitosti, jelikož hrad Windsor je nejdůležitější památkou pro VB z důvodu 

využívání královskou rodinou. Avšak jeho systém ochrany se neliší nikterak výjimečně od 

ostatních památkově chráněných objektů.  

Začněme porovnáním požárního zabezpečení. Na hradě Windsor v prostoru horního 

křídla není bohužel dovoleno fotografovat. I přesto z mého průzkumu ve veřejnosti dostupné 

části plyne toto. Stejně tak jako Státní zámek Velké Losiny je hrad Windsor vybaven 

systémem EPS, hasícími požárními přístroji s jediným rozdílem a to, že společně s vodním 

PHP je vždy umístěn hasící přístroj CO2 a hasící rouška. Systém sprinklerů není zaveden ani 

v jednom z objektů. U hradu Windsor je tento fakt z hlediska prevence nahrazen 

protipožárními dveřmi, které jsou šikovně navrženy tak, že zapadají do historického interiéru. 

Co se týče označení únikových cest, značení je stejné a v obou objektech v případě nastalého 

požáru je zabezpečena evakuace v několika variantách.  

Porovnání struktury plánu v případě nastalého požáru musíme začít u evakuace. Jelikož 

jsem oba objekty navštívila, v případě Státního zámku Velké Losiny, dokonce mnohokrát. 

Vím, že v jeho případě jsou prohlídky sestaveny tak, že každý průvodce má svou skupinu 

návštěvníků. Kdežto v případě hradu Windsor jsou prohlídky sestaveny individuálně. To 

znamená každý návštěvník si vede svou prohlídku sám a řídí se podle vyznačených šipek 

trasy. Z toho ohledu může být evakuace více komplikovaná. Musím však říci, že opět tento 

fakt nahrazuje počet personálu, který zodpovídá za bezpečnost. A ten je opravdu vysoký. Při 

prohlídce je v každé místnosti jeden člen personálu. Ohledně podmínek v částech únikových 

cest. Na hradě Windsor nejsou snížené stropy a nebo vyvýšené schody. Naproti tomu Státní 

zámek Velké Losiny je obohacen oběma těmito prvky na úsecích únikových cest. Pokud jde o 
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samotný zásah, je zabezpečen u obou objektů dostatečně, pouze z rozlišným rozmístěním sil. 

Na hradě Windsor za evakuaci historických artefaktů zodpovídá hradní požární brigáda. 

Zodpovědnost za evakuaci obyvatel je rozložena stejně tedy na hradní a zámecký personál. A 

v obou případech se zodpovědné osoby setkávají s příslušnou požární jednotkou (brigádou) a 

společně spolupracují na zásahu. Jediným celkem podstatným rozdílným faktem je frekvence 

námětových cvičení složek požární ochrany. Na hradě Windsor je to každý půl rok. A při 

těchto cvičeních probíhá zkouška kvality spolupráce mezi záchranným týmem, personálem a 

požární brigádou. Posledním aspektem stojícím za zmínku je kvalita podmínek pro 

protipožární zásah. A ten je z ohledu Státního zámku Velké Losiny ne zcela vyhovující. Na 

rozdíl od hradu Windsor není možný vjezd požární techniky na nádvoří. Jelikož má jen jednu 

bránu a tedy pouze jeden přístup pro JPO, nepatří tento fakt k zanedbatelným.  

 

 

Obrázek 11: Vývojový diagram kontroly kvality zabezpečenosti a možný návrh ke zlepšení pro Státní 
zámek Velké Losiny Zdroj: vlastní práce 
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11 Závěr 

Jak jsme se přesvědčili již z minulosti, jsou naše KP již dlouho ohrožovány 

nepříznivými vlivy. Ať už jsou to vlivy přírody (jako např. klimatické) a nebo vlivy člověka, 

jako jsou nepozornost a nedbalost, které mohou vést ke vzniku požáru, a v neposlední řadě 

samo vandalství. 

Úkolem této práce bylo zhodnotit zabezpečení ochrany kulturních památek při 

mimořádné události. Prvním kritériem pro splnění bylo bezesporu samotné analyzování 

klimatických jevů na našem území. V mezích dostupných informací a možnosti celkového 

zhodnocení vybrat klimatický jev, který je na našem území ten nejrizikovější. Pokud jde o 

tuto část, bezesporu splněna byla. Bohužel z pohledu kulturních památek je jen velmi obtížné 

stanovit klimatický jev, před kterým je potřeba chránit naše kulturní památky speciálně. 

Z tohoto hlediska jsme vypracovali zhodnocení mimořádných událostí jako celku a při tomto 

nahlédnutí jsme se dostali k nejrizikovějšímu jevu, kterým jsou ohrožovány naše památky, a 

to je oheň. Jsem velmi ráda za možnost, která mi byla poskytnuta pobytem ve Velké Británii a 

to hlavně z toho důvodu, že mi tento pobyt dovolil nahlédnout do zdejšího systému ochrany 

památkově chráněných objektů. A také samozřejmě z hlediska možného přínosu, něčeho 

nového a ještě nezmapovaného. Při hodnocení ochrany na obou studovaných územích jsme 

museli dojít k závěru, že zabezpečení ochrany je na velmi vysoké úrovni. Tento závěr také 

považuji za hlavní poznatek této práce. Není totiž zanedbatelné, pokud se náš systém ochrany 

kulturního dědictví může měřit s ochranou v takové zemi jako je Velká Británie. Samozřejmě 

jsou zde stále některé neopomenutelné rozdíly, jako chybějící zákon, který by se věnoval 

zabezpečení kulturních památek před požárem. Nebo speciální organizace, které by se 

věnovaly pouze tomuto odvětví (jako je např. Historic Scotland, který vydává tzv. TAN) a 

napomáhaly tak jednoduššímu pochopení ze strany provozovatelů. 

Při porovnání systému ochrany jsem si vybrala záměrně hrad Windsor a to z toho 

důvodu, že právě nešťastný požár v roce 1992 zapříčinil úpravu legislativy do podoby, jak 

vypadá dnes. Pokud jde o získávání materiálů a důvěrných informací, spolupracovala jsem 

přímo s velitelem požární brigády Windsor Michaelem Rowley, který se na oplátku poučil 

něco málo z našeho systému. Státní zámek Velké Losiny jsem si vybrala jako objekt svého 

pozorování z jednoduchého důvodu, jelikož je to památka mně velmi dobře známá. Při 

získávání informací u tohoto objektu jsem spolupracovala s Ing. Milošem Přidalem z NPÚ 

v Olomouci a s Blankou Fialovou ze správy zámku.  
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Závěrem bych chtěla říci, že jsem velmi ráda pracovala na tomto tématu a doufám, že 

má práce bude zajímavá pro laiky, ale i použitelná pro odborníky. 
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12 Použité zkratky 

ČHMÚ    Český hydrometeorologický ústav 

ČR     Česká republika 

DCMS     Department for Culture, Media and Sport 

     Ministerstvo pro kulturu, media a sport 

EH     English Heritage 

     Anglické dědictví 

EPS     Elektrická požární signalizace 

HZS     Hasičský záchranný sbor 

IZS     Integrovaný záchranný systém 

KP     Kulturní památka 

MU     Mimořádná událost 

NKP     Národní kulturní památka 

PHP     Požární hasící přístroj 

PCHS     Památkově chráněné stavby 

PO     Požární ochrana 

POKP      Plán ochrany kulturních památek 

PřF     Přírodovědecká fakulta 

SP     Starověké památky 

TAN     Technical Adice Note 

     Technické poznámky 

UKCIP    United Kingdom Climate Impacts Programme 

     Výzkum pro změnu klimatu ve Velké Británii 

ÚSKP     Ústřední seznam kulturních památek 

VB     Velká Británie 
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