
Památková ochrana staveb 



Základní pojmy 

• Kulturní památka 
 

• Národní kulturní památka 
 

• Památková rezervace 
 

• Památková zóna 



1. Kulturní památka 

• Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena 
ministerstvem kultury 
 

• Významné doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí 
od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a 
práce člověka pro hodnoty historické, umělecké, vědecké a technické 
 

• Přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem 



Prohlášení věci za KP 

• Vyhlašuje Ministerstvo kultury 

• Vyjádření krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností 

• Písemné vyrozumění vlastníka věci o podání návrhu na prohlášení věci 
za KP nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za KP z vlastního podnětu a 
umožní mu se k návrhu nebo podnětu vyjádřit 



Kategorizace kulturních památek    1/2 

A. Movité: díla starého malířství, sochařství a uměleckých řemesel, 
tvůrčí soubory vybavení především na hradech, v zámcích a 
církevních stavbách, předměty venkovské hmotné kultury, historické 
knihovny, strojní zařízení ve starých továrnách… 

 



Kategorizace kulturních památek    2/2 

B. Nemovité: hrady a jejich zříceniny, zámky, tvrze, kostely, kláštery, 
kapličky, stavby lidové architektury a zemědělské usedlosti, městské 
obytné domy a paláce, radnice, městská opevnění a jejich 
dochované části (hradby a brány), staré továrny, historické zahrady 
a parky, pozemky s významnými archeologickými nálezy 



2. Národní kulturní památka 

• KP, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa 
 

• Např. Pražský hrad, české korunovační klenoty, hrad Karlštejn, zámek 
Český Krumlov, hora Říp s rotundou sv. Jiří, slovanské hradiště v 
Mikulčicích, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm, 
kamenouhelný důl Michal v Ostravě 



Prohlášení věci za NKP 

• Nařízením vlády 
 

• Publikace ve Sbírce zákonů 
 

• Vláda může stanovit podmínky jejich ochrany 



3. Památkové rezervace 

• Území, jejichž charakter a prostředí určuje soubor nemovitých KP či 
archeologických nálezů 
 

• Vláda je jako celek může nařízením prohlásit za památkovou rezervaci 



4. Památkové zóny 

• Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším počtem kulturních 
památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, která 
vykazují významné kulturní hodnoty 
 

• MK může po projednání s orgány kraje v přenesené působnosti 
prohlásit takové území vyhláškou za památkovou zónu 



Státní památková péče: činnosti 

• Evidence, dokumentace, studium, hodnocení KP, konzervace, obnova 
 

• Vědecká, publikační, propagační, , popularizační a výchovná 
 

• Zpřístupnění veřejnosti: kontakt veřejnosti s KP 
 

• Normotvorná  



Organizace státní památkové péče 

• Ministerstvo kultury 

• Památková inspekce 

• Krajské úřady 

• Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

• Celní úřady 

• Obce 

• Komise státní památkové péče 

• Konzervátor státní památkové péče 



Odborná organizace státní památkové péče 

• Ministerstvo kultury 
 

• Národní památkový ústav 



Národní památkový ústav 

• Zřizovatelem je ČR, zastoupená Ministerstvem kultury 
 

• Vytváří si se souhlasem MK a pro projednání s krajem krajská, příp. 
další územní pracoviště 



Úkoly NPÚ                       

• Je poskytovatelem odborných údajů 

• Vedení Ústředního seznamu KP 

• Příprava odborných podkladů pro MK (prohlášení věci za KP) 

• Zpracovávání odborných podkladů pro státní orgány státní správy 

• Poskytuje odbornou bezplatnou pomoc vlastníkům KP při zajišťování 
péče o KP 

• Zabezpečování odborného dohledu nad prováděním komplexní péče o KP 

• Sledování využití KP a jejich propagace 

 

 



Památková ochrana staveb 

Legislativní normy - péče o kulturní památky 
 

Základním právním předpisem upravujícím v České republice ochranu 
kulturních památek je zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1988 a po mnoha novelizacích platí 
dodnes. 

 

Vlastník kulturní památky je podle § 9 zákona o státní památkové péči 
povinen o svoji kulturní památku pečovat – udržovat ji v dobrém stavu 
a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo 
odcizením. 



Památková ochrana staveb 

 

Jestliže vlastník kulturní památky neplní své povinnosti vyjmenované v 
§ 9,  může mu být uložena pokuta a může mu být také uloženo tzv. 
nápravné opatření. 

 

Opatření spočívá v tom, že obecní úřad (nebo kraj) uloží vlastníkovi 
správním rozhodnutím povinnost provést určité práce směřující k tomu, 
aby byl odstraněn závadný stav památky spočívající například v jejím 
chátrání, poškozování a podobně. 

 

K provedení těchto prací stanoví správní orgán lhůtu a vlastník kulturní 
památky je povinen provést uložené práce na svůj náklad.  
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Jestliže vlastník kulturní památky neprovede ve stanovené lhůtě práce, 
které mu byly uloženy, budou práce provedeny na náklad vlastníka 
kulturní památky odbornou firmou.  

 

 


