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TERMINOLOGIE PAMÁTKOVÉ PÉČE 
 

PAMÁTKA 
 
Památka –jako předmět hmotného kulturního dědictví, součást památkového fondu, který je v širším 
společenském měřítku nositelem památkové hodnoty. 
Josef Jungmann : „...věc, znamení, čím se paměť obnovuje...“ 
(Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna. Praha 1837) 

 

PAMÁTKOVÁ HODNOTA 
 
Památková hodnota – činí objekt památkou.  
Soubor hodnot, pro které památková péče usiluje o zachování památek.  

 
Alois Riegl : Moderní památková péče, Praha 2003: 

 hodnota historická,  
 hodnota umělecká a  
 cena stáří.  

 
 (Základní teoretická práce z roku 1903, která zásadně ovlivnila dějiny a utváření rakouské a 
československé památkové péče, poprvé vyšla česky až v roce 2003) 
 
Historická hodnota památky je kvalitou, kterou má památka jako dokument 
čehosi minulého, co připomíná. Může jít o uměleckohistorickou epochu, konkrétní osobnost, historickou 
událost apod. 
  
Umělecká hodnota je exaktně nedefinovatelná. K porozumění této hodnotě je nezbytný cit, a přestože 

jde o hodnotu časově proměnnou, lze ji bez pochybností považovat za sociální faktum.  
  
Cenu stáří lze definovat o něco hůř, těsně souvisí s hodnotou uměleckou.  

Jde o doklad existence objektu v čase, o stopy a známky jeho dějinnosti – stáří, vlastně o jakousi 
důstojnost, kterou památka získává stárnutím.  
Opět se jedná o emocionální působení objektu.  
  
Kontextuální hodnota  

 
KAŽDÝ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPAD VYŽADUJE POSOUZENÍ PODLOŽENÉ ZNALOSTÍ SKUTEČNÉHO 

HISTORICKÉHO STAVU KONKRÉTNÍ PAMÁTKY A JEJÍHO PROSTŘEDÍ, VČ. ZOHLEDNĚNÍ 
SOUVISLOSTÍ. 
 
SMYSLEM PAMÁTKOVÉ OCHRANY JE UCHOVAT KULTURNÍ HODNOTY, JEJICHŽ ZACHOVÁNÍ 

NENÍ BEZ CÍLEVĚDOMÉ PÉČE JISTÉ. 
 
URČÍM-LI, V ČEM SPOČÍVÁ HODNOTA ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY, STANOVUJI TÍM I LIMIT 
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MOŽNÝCH ÚPRAV, TJ. ÚPRAVY A ZMĚNY JSOU MOŽNÉ DO TÉ MÍRY, POKUD NEDOJDE 
K POŠKOZENÍ NEBO OHROŽENÍ POZNANÉ HODNOTY. 
 
ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK JE ZALOŽENO NA SOUSTAVNOSTI ÚDRŽBY. 

 
NEJVĚTŠÍ ZODPOVĚDNOST – ZE ZÁKONA, MORÁLNĚ I FAKTICKY – MAJÍ VLASTNÍCI. 
(viz. zákon č.20/1987 Sb.- vlastníkům ukládá, aby památku udržovali v dobrém stavu (předcházeli 
chátrání) a aby zamýšlené úpravy předem projednali = předcházení nešetrným zásahům) 
 
ČÁST DRUHÁ : Péče o kulturní památky - Ochrana a užívání kulturních památek 
§ 9 
(1) Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 
ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. Kulturní památku je povinen užívat pouze způsobem, který odpovídá 
jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě a technickému stavu. Je-li kulturní památka ve státním vlastnictví, je 
povinností organizace, která kulturní památku spravuje nebo ji užívá nebo ji má ve vlastnictví, a jejího nadřízeného orgánu 
vytvářet pro plnění uvedených povinností všechny potřebné předpoklady. 
§ 12 
Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky 
(1) Vlastník kulturní památky je povinen bez zbytečného odkladu každé ohrožení nebo poškození kulturní památky oznámit 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o národní kulturní památku krajskému úřadu, a vyžádat si jeho rozhodnutí 
o způsobu odstranění závady. Jde-li o nemovitou kulturní památku, která je stavbou, vyrozumí též stavební úřad. 
(2) Vlastník kulturní památky je povinen každou zamýšlenou změnu jejího užívání, a jde-li o nemovitou kulturní památku, i její 
zamýšlené vyklizení, předem ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o národní kulturní památku krajskému 
úřadu. 
§ 14 
Obnova kulturních památek 
(1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky 
nebo jejího prostředí (dále jen „obnova“), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. 

 
 

BENÁTKY 1964 
 
Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel 
Benátky 1964 
„Památky jako nositelé duchovního odkazu minulosti představují v přítomném životě národů živé 
svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, které si každodenně uvědomuje jednotu všelidských hodnot, 
považuje památky za společné dědictví a prohlašuje se vůči budoucím generacím za solidárně 
zodpovědné za jejich zachování. Považuje za svou povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti jejich 
původnosti.“  

 
ZÁKLADEM MODERNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE JE ÚCTA K DOCHOVANÉMU HISTORICKÉMU 
ORIGINÁLU.  
ZACHOVÁNÍ HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ JE PRIORITNÍM ÚKOLEM. 
 
OBECNĚ JE VHODNÉ VYCHÁZET Z DOCHOVANÉHO STAVU, NEBO JE-LI EXISTUJÍCÍ ÚPRAVA 
„ZÁVADNÁ“, Z NEJMLADŠÍ HODNOTNÉ VRSTVY. 
 

II.   KVALITNÍ PÉČE O HISTORICKÉ STAVBY 
 
KVALITNÍ PÉČE O HISTORICKÉ STAVBY: 

 Dokumentace dochovaného stavu, 

 Shromažďování dokladů o starší podobě stavby, SHP, 

 Ochrana dochovaných historických konstrukcí, prvků a povrchů, 

 Ochrana architektonické hodnoty – dispozice, vzhled, hmotová a  prostorová kompozice, 
prostředí, 
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 Rozhodnutí, zda a za jakých podmínek mohou být odstraněny existující prvky, konstrukce, 
povrchy, 

 Rozhodnutí, jaké požadavky klást na nové úpravy, popř. prostředí stavby,  

 Vysvětlení hodnoty díla. 
 
PŘEDPOKLADY 

 znalost historického stavu 

 znalost historických konstrukcí 

 definování hodnot díla 

 znalost technických možností 

 mezioborová spolupráce 

 spolupráce s vlastníky 
 

PAMÁTKOVÁ PÉČE 
 
Památková péče – je obecnou společenskou snahou chránit památky↑ pro jejich památkové 
hodnoty.  
Klíčovou snahou památkové péče je zachování autenticity památek.  
Prostředky památkové péče jsou jak neintervenční (preventivní), tak intervenční.  
 
Autenticita – Původnost, hodnověrnosti památky. Nelze jej zaměňovat s pojmem originalita. 
 
Degradace – úbytek hodnoty památky – jak duchovní (památkové), tak hmotné (materiální). 
  
Koroze – samovolná fyzikální degradace památky vlivem vnějšího prostředí. 
V jistém ohledu je specifickým případem koroze patina. 

  
Patina – některé stopy působení času a prostředí na hmotu památky.  
 

I.   OBNOVA 
 
Univerzální pojem, který zahrnuje celé spektrum přístupů k historické architektuře, tj. údržba, oprava, 
rekonstrukce, konzervace, restaurování, přestavby, adaptace. 
!!! UPŘESNĚNÍ ZÁSAHU !!!  
 

II.   REKONSTRUKCE 
 

1. OBNOVENÍ (znovu-postavení, znovu-sestrojení) staršího, nedochovaného stavu nebo jeho 
znázornění. 
Anastylóza 
 

2. PŘESTAVBA 
 
… znovupostavení zaniklých objektů 
… znovupostavení zaniklé části objektu 
… rekonstrukce zaniklé podoby objektu 
… rekonstrukce zaniklé barevnosti, povrchové úpravy 

 
VHODNOST NÁVRATU KE STARŠÍMU, NEDOCHOVANÉMU STAVU ZÁLEŽÍ NA OKOLNOSTECH !!! 
 
ZÁSADY: 

- návrat ke starší podobě památky by neměl být podmíněn zničením existujících mladších vrstev, 
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- pro rekonstrukci by měly existovat jiné závažné důvody než jen zjištění, že tomu tak v minulosti 
bylo, 

- rekonstrukce by měla být doložena dostatečným poznáním, 
- podmínkou je reálnost provedení, 
- časový odstup. 

 
PŘÍKLADY:  Frauenkirche, Drážďany 
  Chrám Krista Spasitele, Moskva 
  Zemanova kavárna, Brno (návrh repliky Jany Janíkové a Zbyňka Pecha) 
  Arkýř kaple Staroměstské radnice, Praha 
  Dům U kamenného zvonu, Praha (rekonstrukce 60.léta 20.stol.) 
 

III.   RESTAUROVÁNÍ 
 
Vysoce kvalifikovaný způsob obnovy, který v sobě zahrnuje maximální důraz na zachování autenticity 
díla. 
Součástí jsou průzkumy a dokumentace stavu památky před zásahem, v jeho průběhu a po dokončení. 
 
MEZINÁRODNÍ CHARTA O ZACHOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK A SÍDEL (1964) 
„…operací, která má podržet výjimečný charakter. Jejím cílem je zachovat a odhalovat estetické a 
historické hodnoty památky a zakládá se na respektování staré podstaty a autentických dokumentů. 
…hodnotné přínosy všech dob, které přispěly k vybudování památky, mají být respektovány… 
…vykazuje-li budova více slohů na sobě navrstvených, je obnažení skrytého uvnitř možno odůvodnit 
pouze výjimečně.“ 

 
PŘÍKLADY:  Kostel sv.Mikuláše, Čečovice (restaurátorské práce GEMA ART GROUP a.s.) 

   

IV.   KONZERVACE 
 
Dominantní hodnota některých památek je v dokumentární, estetické, popř. emocionální hodnotě 
dochovaného stavu a vzhledu. 
 Je žádoucí zachovat dochovanou podobu a pouze jí prodloužit životnost. 
 
PŘÍKLADY:  Jižní průčelí Horního hradu, Český Krumlov (GIRSA AT) 

Obnova zámeckých fasád, Horšovský Týn (Obnova vstupního a dvorního průčelí je prací 
Jaroslava Šindeláře. Severní fasádu obnovovala společnost Reinex. Jihovýchodní věž a 
jižní fasádu opravovali restaurátoři společnosti Archkaso) 

 

V.   KOPIE A REPLIKA 
 
Kopie = totožný prvek 
Replika = prvek, který sice vychází z předlohy, ale vykazuje odchylky 
 

VI.   METODY PÉČE - HISTORIE 
 
• Puristická metoda 
• Restaurační metoda 
• Konzervační metoda 
• Analytická metoda 
• Syntetická metoda 
• Rekonstrukční metoda 
• Regenerační metoda 
• Metoda preventivní ochrany 


