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4.1 Úvod

Kapitola navazuje na závěr první kapitoly a na třetí kapitolu. Abychom dokáza-
li posoudit, jak nemovitou památku využívat a provozovat, aniž by ztratila svo-
ji kulturní hodnotu, je nutné tuto hodnotu pojmenovat, zjistit, dokumentovat. Je
také nutné být seznámen se stavebními specifiky obnovy památek, tj. jakým 
šetrným způsobem dostat památku do stavu vhodného k užívání s ohledem na
zachování její historické hodnoty a kvality okolí. Proto abychom zabezpečili
nejefektivněji stav vhodný k užívání dlouhodobě, je nutné se zabývat proble-
matikou krátkodobé i dlouhodobé péče o stavební památku. Jedině tehdy, bude-
me-li znát tento základní rámec, můžeme fundovaně posoudit, kolik nás to 
bude stát. Naopak v případě, kdy jsou naše zdroje omezené, budeme schopni
specifikovat, právě po kvalitní přípravě, co má pro objekt a jeho zachování ma-
ximální prioritu. Stavební postupy při obnově památek se natolik liší od stan-
dardních, že pro ně nelze používat standardních stanovení stavebních rozpočtů.
Se specifickým ohodnocením prací souvisí i přesné stanovení výkazu výměr,
které může být při neznámé „podpovrchové“ kvalitě dochované stavby někdy
obtížné i přes provedené průzkumy a zkušenost týmu. Položky rezerv a případ-
né vícenáklady a jejich omezení a vyloučení vyžadují zkušeného projektanta,
s dostatkem podkladů a nakonec i štěstí. V souvislosti s možností dotačních pro-
gramů EU, kde příspěvky často převyšují částky, do kterých je možno svévolně
vybírat dodavatele, je nutno zmínit přípravu dokumentace pro výběrové řízení
včetně tzv. slepých rozpočtů. Limity, od kdy je třeba a v jakém rozsahu zadávat
zakázku jako veřejnou zakázku, se liší pro různé programy podpory. Je rozum-
né připravovat zadávací a projektovou dokumentaci na nejnepříznivější případ.
Samotná projektová a předprojektové dokumentace mohou být předmětem vý-
běrového řízení u rozsáhlých projektů. Stejně tak je obecně nutná hlubší a de-
tailnější plánová dokumentace pro jednotlivé stupně přípravy projektu obnovy
památky.177 Přípravou a řízením staveb178 především nepamátkových179 se 

4 Specifika obnovy památek

177 Rozum vždy a zkušenost bez přípravy lze zapojit jen u nevyhnutelných bezprostředních zásahů a opat-
ření při jinak neodvratitelné destrukci či ohrožení osob. Jinak je příprava obnovy stavební památky mi-
mořádně náročným strukturovaným procesem.

178 Specificky se přípravou obnovy stavební památky zabývá:  HOLEČEK, J., GIRSA,V. aj. Projektování
obnovy stavebních památek. Praha : NPÚ, ústřední pracoviště, 2008, ISBN 978-50-87104-34-7.

179 TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D., MĚŠŤANOVÁ, D. Příprava a řízení staveb. Praha : ČVUT, 2008,
ISBN 978-80-01-04166-6.



zabývají specializované předměty většiny stavebních fakult vysokých škol
a v menší míře i středních škol stavebního vzdělání. Obdobně se zabývají uve-
dené školy problematikou rozpočtování z hlediska investora i výrobní kalkula-
cí z hlediska dodavatele.
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Obrázek 4.1 Stav historických objektů je pro laika někdy poměrně nevábný...

Obrázek 4.2 ...o to více potěší výsledek (stav před dokončením, chybí osazení dveří a zámku).
Osvětlení je vedeno ze sousední místnosti, aby nebyly narušeny historické omítky. Ve vedlejší míst-
nosti se podařilo využít předchozích tras rozvodů, navíc zde byly omítky mnohem více narušeny.



4.2 Multidisciplinarita projektu obnovy památky

Projekt obnovy stavební památky ještě ve větší míře než u architektonického dí-
la jako takového vyžaduje kooperaci mnohých subjektů,180 jmenujme alespoň:
■ vlastníka,
■ archeologa,
■ architekta,
■ statika,
■ stavebníka,
■ historika umění a architektury,
■ archiváře,
■ geodeta,
■ zahradního architekta a urbanistu,
■ interiérového designéra,
■ řemeslníka,
■ finančního poradce/ekonoma/rozpočtáře,
■ stavbyvedoucího,
■ inženýra technického zařízení budov,
■ bezpečnostního technika,
■ úředníka státní správy na úseku územního plánování, životního prostředí

a památkové péče,
■ správce/kurátora/provozovatele.181

Podle rozsahu nemovitosti, jejího stavu a dalších okolností lze výše uvedený
seznam zúžit (ale i rozšířit). Některé profese potřebovat nemusíme či některé
funkce mohou zastat titíž členové týmu. Mluvíme-li o týmu, měl by mít spoleh-
livého vedoucího, který je schopen srozumitelně předložit požadavky jednotli-
vých účastníků ostatním členům týmu a hledat společné východisko pro památku
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180 „Biblí“ konzervace stavebních památek lze nazvat knihu FEILDEN, B. M. Conservation of Historic
Buildings. 3rd ed. Oxford : Architectural Press Elsevier, 2003, ISBN 0-7506-5863-0. V prvním díle se
zabývá konstrukčními systémy minulosti, ve druhém destrukčními vlivy, ve třetím koordinací, přípra-
vou a prováděním opravy, ekonomikou a využitím památek. Kniha by si zasloužila český překlad. Ná-
zev je opět trochu zavádějící, nejde samozřejmě jen o konzervaci – titulem je spíše určena snaha o umír-
něnost zásahu v rozdílovém významu slov konzervační a konzervativní.

181 K dílčí orientaci v oboru přispějí následující publikace i části další literatury k jednotlivým kapitolám
této knihy, například: PAVLÍK, M. aj. Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana pamá-
tek. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN 80-01-01797-4. KAŠIČKA, F. Stavebně historický prů-
zkum. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002, ISBN 80-01-02498-9. MAKÝŠ, O. Technologie renovace bu-
dov. Bratislava : Jaga group, 2004, ISBN 80-8076-006-3. Obnova domu Radniční čp. 29 v Českém
Krumlově. Český Krumlov : Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o., 2001, převážně s. 3-11.
GIRSA,V., HANZL, M. Restaurování památek – výběr prací ateliéru z let 1991–2000. Praha : Girsa AT,
2001. Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. Praha : Státní ústav památkové péče,
1998, ISSN 1210-5538, ISBN 80-86234-02-9, včetně didakticky srozumitelného obrázku na vnitřní
straně obálky.



nezničující. Kvalitní architekt či stavební inženýr je pro své technické vzdělání,
schopnosti rychlého rozhodování, zkušenosti s vedením multidisciplinárního
týmu v každodenní (nepamátkové) praxi osobou nejvhodnější, byť se to nebude
především „uměleckým“ profesím líbit. Architektura jako každý obor má své
špičky i nekvalitní zástupce. U restaurování/obnovy architektury památkové to
platí dvojnásob. Výběr kvalitního týmu je zásadním prvkem budoucího úspěchu,
jak již bylo několikrát řečeno.

Činností jednotlivých profesionálů týmu se v knize nemůžeme zabývat a je-
jich příprava je složena ze samostatného studia příslušných oborů vysokých
škol, uměleckých škol a praxe. Pro základní orientaci v oboru doporučujeme
skripta, učebnice a odbornou literaturu související s oborem.

4.3 Ideové aspekty konzervace a obnovy stavebních 
památek

Každé úvaze o zásahu do památky musí předcházet podrobná příprava, pro kte-
rou je nepostradatelný SHP, stavebně technický průzkum, statický průzkum, res-
taurátorské průzkumy, geodetické zaměření současného stavu a podrobná foto-
grafická dokumentace a inventární soupis. Tyto podklady doplňuje podle
potřeby další dokumentace (mykologické průzkumy, materiálové rozbory, výběr
a vystopování kompatibilních materiálů pro obnovu).

Projekt konzervace, adaptace či dílčí rekonstrukce musí respektovat několik
základních pravidel:
■ používat technologie, postupy a materiály odpovídající na stavbě dříve 

použitým (pokud nejde o zcela nevhodné dřívější zásahy);
■ používat jen procesy, které jsou dlouhodobě ověřené v daných místních 

klimatických podmínkách;
■ u prací restaurátorských používat procesů vratných;
■ všechny zásahy dokumentovat pro usnadnění dalších oprav a následující

údržby (nejen technicky, ale i finančně);
■ vystavit památku co nejmenšímu zásahu s minimální ztrátou původní sub-

stance;
■ zajistit použitým řešením dlouhodobou udržitelnost stavu památky;
■ etapizovat s důrazem na priority záchrany památky a s ohledem na provoz

a využití během dlouhodobé přestavby;
■ při obnově počítat s možnými změnami koncepce na základě nových nega-

tivních (například skryté vady statické) i pozitivních poznatků o památce 
(například objev historických výmaleb);
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■ snažit se provoz památky v budoucnosti co nejvíce přiblížit jejímu původní-
mu využití, pokud tomu tak nejde, hledat využití, které je pro památku 
adekvátní, je vhodné hledat využití multifunkční;

■ používat kvalitní lidské zdroje i kvalitní materiály;
■ dávat přednost opravě před výměnou;
■ zajistit a kontrolovat finanční toky.

Seznam by mohl pokračovat dále, záleží na osvícenosti investora, vedoucí-
ho projektu a aktérů na straně státního výkonu památkové péče, kteří rozhodují,
co je žádáno a co bude dovoleno. Výsledek je ovlivněn finančními možnostmi
investora. Finanční omezení nejsou do určité míry na škodu – při přílišné vol-
nosti se objevují řešení, která adaptují stavbu pro zcela nevhodný účel. Toto ri-
ziko je spojeno zejména s fondy EU, kde nikdy nejde o obnovu stavu objektu –
stavební památky, ale o jeho využití a udržitelnost tohoto využití. Hledisko 
památkové je tak druhořadé. Princip závislosti udržitelnosti stavu památky na
jejím využívání je obecně platný.
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Obrázek 4.3 Objekt zcela
zdevastované věžové tvrze na
Klatovsku získal konečně
v roce 2008 nového majitele.
Držme mu palce s chápajícím
referentem NPÚ a úředníkem
odboru památkové péče pří-
slušného správního úřadu.
Pokud bylo bez sankce umož-
něno „dosáhnout“ takto tristní-
ho stavu, nebudou snad ome-
zení daná státní správou při
návrhu dostavby investorem
(zde nic jiného dělat nejde,
pokud nechceme zajistit zříce-
ninu) příliš omezující. Přestože
objekt prošel reidentifikací, pří-
liš se o něm v NPÚ nedovíme.


