Chráněná území historických měst
Protected Territories of Historical Towns
Although heritage preservation considered taking an interest in urban heritage sites as one of
the foundations of its activities before November
1989, areal demolitions of historical town suburbs
and aggressive entries of new buildings into the
environment of their centres were not uncommon. The underfinanced maintenance of burgher houses has often led to their deterioration and
insensitive „redevelopment“ of entire neighbourhoods. In liberal conditions, this situation was replaced by amount of massive pressure on commercial exploitation, which mainly affected the
interior dispositions of burgher houses, the roof
landscape and the immediate surroundings of
protected areas.

Loket, letecký pohled na městskou památkovou rezervaci zasazenou do jedinečného krajinného rámce říčního meandru, foto 2019
Loket, aerial view of urban protected reservation set in unique landscape of meandering river, photo 2019

Přestože před Listopadem 1989 považovala památková péče zájem o městské památkové rezervace za jeden ze základů
své činnosti, nebyly ani zdaleka ojedinělé
plošné demolice předměstí historických
měst i agresivní vstupy novostaveb do prostředí jejich jader. Podfinancovanost údržby měšťanských domů často vedla k jejich
chátrání a necitlivým „asanacím“ celých čtvrtí. Ve svobodných podmínkách tuto situaci
vystřídal masivní tlak na komerční exploataci, který postihuje zejména vnitřní dispozice měšťanských domů, střešní krajinu
i bezprostřední okolí chráněných území.
Přesto se ve změněných společenských
podmínkách mnohé podařilo. Většinově byly
městské domy zabezpečeny před chátráním, výrazně se zlepšil vzhled veřejných

prostranství včetně fasád domů. V jejich interiérech byly restaurovány hodnotné prvky
i konstrukce, například trámové stropy, nástěnné malby či kamenické články. Pozornost
je věnována i specifikům urbanistické struktury městských krajin od jejich středověkých
typů až po lázeňská města. Rozšíření spektra vnímaných památkových hodnot vedlo v posledních desetiletích k průzkumům
a ochraně historicky mladších sídel, a to
včetně souborů staveb z druhé poloviny
20. století. Památkářské úsilí by nebylo nic
platné bez zapojení místních samospráv
a občanských iniciativ. Jako příklad uveďme
nevládní organizaci Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, soustřeďující
svou činnost na uchování, ochranu a trvalou
využitelnost našeho kulturního dědictví.

However, a lot was achieved in changing social
conditions. Above all, the town houses were protected from deterioration, and the appearance
of public spaces, including the facades of houses, improved significantly. Valuable elements and
structures, such as beamed ceilings, wall paintings and masonry articles, have been restored
in their interiors. Attention was and is also paid
to the specifics of the urban structure of urban
landscapes from mediaeval types to spa towns.
Extending the spectrum of perceived heritage
values has led to surveys and protection of historically younger settlements in recent decades,
including sets of buildings from the second half
of the 20th century. However, conservation efforts would not amount to too much without the
involvement of local governments and civic initiatives. As an example, let us mention the NGO
Association of Historic Settlements of Bohemia,
Moravia and Silesia, concentrating its activities on
preservation, protection and permanent sustainability of our cultural heritage.

Loket, městská památková rezervace, na konci
80. let 20. století mnoho domů opuštěných a zchátralých, využití jako kulisa pro válečné filmy, obyvatelstvo soustředěné do sídliště na okraji, dnes
regionální kulturní centrum, opravený hrad a přírodní amfiteátr, turisticky frekventované centrum
města
Loket, protected urban heritage site, towards
the end of the 1980s many houses abandoned and
derelict, used as backdrop for historical war films,
inhabitants concentrated to new housing estates
on the outskirts, today a regional cultural centre,
restored castle and natural amphitheatre, city centre frequented by tourists

Loket, dnešní náměstí T. G. Masaryka, foto 1987
Loket, today’s T. G. Masaryk Square, photo 1987

Loket, hrad a přilehlá část středu města, foto 2019
Loket, castle and adjacent part of the town centre, photo 2019

Prachatice, Velké náměstí s obnovenými fasádami měšťanských domů, foto 2011

Prachatice, letecký pohled na historické jádro města, foto 2011

Prachatice, Great Square with renovated facades of burgher houses, photo 2011

Prachatice, aerial view of historical town centre, photo 2011

Prachatice, městská památková rezervace, režim
plošné památkové ochrany zaveden v roce 1950, hlavním důvodem výjimečná zachovalost středověké urbanistické struktury historického jádra s množstvím gotických a renesančních staveb, před rokem 1989 postupné
chátrání, v posledních desetiletích restaurování náročně
zdobených historických fasád měšťanských domů i fortifikačních prvků, za kvalitní péči o památky město oceněno titulem Historické město roku 2002

Prachatice, Dolní brána s restaurovanou malbou rožmberského jezdce,
foto 2011

Prachatice, Kostelní náměstí čp. 28, foto 1988, po restaurování sgrafitové fasády, foto 2006
Prachatice, Kostelní (Church) Square No. 28, photo 1988, after restoration of sgraffito facade, photo 2006

Loket

Prachatice

Prachatice, town gate with restored painting of the Rosenberg Rider,
photo 2011

Prachatice, urban conservation area, regime of area
heritage protection introduced in 1950, main reason
being the extraordinary preservation of mediaeval urban structure of the historical centre with many Gothic
and Renaissance buildings, gradual deterioration before 1989, in last decades restoration of ambitiously decorated historical facades of town houses as well as fortification elements, in 2002 awarded the title of Historical
Town of the Year for the quality of historical protection

Chráněná území historických měst
Protected Territories of Historical Towns

Cheb, letecký pohled na střed města, foto 2007 / Cheb, aerial view of the town centre, photo 2007

Cheb, městská památková rezervace, jedno
z nejhodnotnějších historických měst na území ČR,
v 90. letech 20. století ve značně devastovaném stavu, koncentrace sociálně vyloučených lokalit, dnes
město s bohatým kulturním životem, obnovy objektů probíhající většinou v souladu s požadavky památkové péče, v roce 2014 titul Historické
město roku

Cheb, náměstí krále Jiřího z Poděbrad, foto 1975,
Cheb, Jířího z Poděbrad (King of Poděbrady) Square, photo 1975

Cheb, protected urban heritage site, one of
most valuable historical towns in the Czech Republic, in the 1990s in considerably devastated state,
concentration of socially excluded localities, today
a town with rich cultural life, renovation of objects
in general in compliance with heritage protection
requirements, title of Historical Town of the Year
awarded in 2014

Cheb, náměstí krále Jiřího z Poděbrad, foto 2017
Cheb, Jíří z Poděbrad (King of Poděbrady) Square, photo 2017

Plzeň, městská památková rezervace, prohlášena v roce 1989, roku 1988 navrženy k demolici
čtyři domy v Bezručově ulici i s dvorními trakty, plánované nahrazení bytovými novostavbami, k „asanaci“ byly též navrženy dvorní trakty dalších osmi
historických objektů, příprava demolic pokračovala do poloviny roku 1990, v následujících letech
změna vlastnictví, devastované domy i další objekty zachovány a opraveny
Plzeň, protected urban heritage site, declared
in 1989, in 1988 4 four houses including their inner courtyards in Bezručova street suggested for
demolition to be replaced by new residential
buildings, another eight historical objects with
inner courtyards proposed to be ‚rehabilitated‘,
preparations for demolitions continued until 1990,
in following years change in ownership led to saving of devastated houses and other objects and
these have undergone renovation

Plzeň, Bezručova ulice, obchodní parter městských domů, foto 1989;
náměstí Republiky, jižní fronta domů, foto 1986, 2019
Pilsen, Beručova St., commercial parterre of town houses, photo 1989;
Republika (Republic) Square, south front of houses, photo 1986, 2019

Hradec Králové, bývalá jezuitská kolej s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, do roku 1990 obsazená armádou, pozitivní příklad památkové obnovy spolufinancované ministerským Programem
záchrany architektonického dědictví, dnes využíván univerzitou i jako kongresové centrum a hotel

Hradec Králové, bývalá jezuitská kolej, stav před opravou, foto 1998
Hradec Králové, former Jesuit College, before renovation, photo 1998

Hradec Králové, formed Jesuit College with the
Church of Assumption of the Virgin Mary, until
1990 occupied by the army, positive example of heritage renovation co-financed by the Programme
for Rescue of Architectural Heritage by the Ministry
of Culture, currently used by the university as a congress centre and a hotel

Hradec Králové, bývalá jezuitská kolej, nádvoří po obnově, foto 2000
Hradec Králové, former Jesuit College, forecourt after renovation, photo 2000

Olomouc, Horní náměstí, obnova povrchů náměstí proběhla v letech 1998–2001, prostor náměstí nedoznal radikální proměny, citlivým způsobem „zakonzervována“ jeho památková hodnota,
posílení místního i turistického vnímání historického prostředí centra památkové rezervace
Olomouc, Upper Square, renovation of pavements between 1998 and 2001, square area did
not really undergo radical changes, its heritage value sensitively ‚conserved‘, strengthening of local
and touristic perception of the historical centre of
the protected area

Olomouc, Horní náměstí, rastr kladení různých druhů dlažeb, foto 2019; pohled přes
Áriónovu kašnu na sloup Nejsvětější Trojice, foto 2009
Olomouc, Horní (Upper) Square, laying grid of various paving, photo 2019; view of the
Holy Trinity Column over Arion fountain, photo 2009

Trutnov, městská památková zóna, prohlášena
v roce 1991, ojedinělá urbanistická struktura slezského typu s centrálním obdélným náměstím, většina
domů s klenutým podloubím, příkladná systematická obnova domů, povrchů komunikací i městského
mobiliáře dle starších pramenů a ikonografie
Trutnov, protected urban heritage site, declared in 1991, unique urban structure of Silesian type
with central rectangular square, most houses with
archways, exemplary restoration of houses, pavements and city mobiliary based on older sources
and iconography

Trutnov, Krakonošovo náměstí, foto 1981, 2015
Trutnov, Krakonoš Square, photo 1981, 2015
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Žatec, městská památková rezervace v centru
a zóna technických památek na předměstí, na počátku 90. let centrum stavebně zanedbané, ke zlepšení nepřispěla ani následná privatizace bytového
fondu, obnova zahájena na konci 90. let, od roku
2004 jako zóna chráněno také Pražské předměstí
spojené s tradičním zpracováním chmele
Žatec, protected urban heritage site of the city
centre and area of technical monuments on the
outskirts, at the beginning of the 1990s city centre
and its buildings neglected, following privatization of residential fund hasn’t particularly helped to
improve matters, renovations began towards the
end of the 1990s, since 2004 Pražské předměstí
also included in protection zone for its traditional
processing of hops

Žatec, náměstí s tzv. Hošťálkovým domem, foto 1973
Žatec, square with so called Hošťálek‘s house, photo 1973

Žatec, náměstí Svobody s obnovenými fasádami měšťanských domů, radnice a kostela, foto 2015
Žatec, Svobody (Liberation) Square with renovated facades of burgher houses, town hall
and church, photo 2015

Kadaň, městská památková rezervace, prohlášena v roce 1978 jako vynikající středověký sídelní celek, již tehdy v katastrofálním stavu, do roku
1988 „město duchů“, po roce 1991 intenzivní obnova zřícených domů a odstraňování havárií krovů, několikeré ocenění Historické město roku
Kadaň, protected urban heritage site, declared
in 1978 as outstanding mediaeval residential unit,
although in a catastrophic state, ‚ghost town‘ until
1988, after 1991 intense renovation of collapsed houses and removal of broken down trusses, several times awarded the title of Historical Town of the Year

Kadaň, náměstí Míru, zborcené měšťanské domy čp. 86 a 87, foto 1991;
stav po rehabilitaci v roce 1997, foto 2019
Kadaň, Míru Square, collapsed burgher houses Nos. 86 and 87, photo 1991;
after rehabilitation in 1997, photo 2019

Příbor, městská památková rezervace, prohlášena
v roce 1989, příkladná spolupráce městské reprezentace
s památkovou péčí, postupná obnova areálu piaristického kláštera včetně navazujících zahrad rozsahem a významem jednou z největších akcí památkové obnovy v Moravskoslezském kraji, titul Historické město roku 2015
Příbor, protected urban heritage site, declared in 1989,
exemplary cooperation of city representation and heritage protection authorities, gradual renovation of Piarist
monastery area including adjacent gardens forming one
of the largest and most significant undertakings of heritage renovation projects in Moravia-Silesia region, title
Historical Town of the Year awarded in 2015

Příbor, bývalý piaristický klášter, foto 2010; stav po obnově pozdně renesančních fasád,
foto 2016
Příbor, former Piarist Monastery, photo 2010; after renovation of Late Renaissance
facades, photo 2016

Nové Město nad Metují, městská památková rezervace, tvořena historickým jádrem města založeného roku 1501, renesančně upraveným Pernštejny
a zámeckým areálem obnoveným počátkem 20. století dle projektu Dušana Jurkoviče, postupné opravy
domů, kultivaci architektonického prostředí a veřejných prostranství podporuje přísný regulační plán
Nové Město nad Metují, protected urban heritage site, comprising of historical centre founded
in 1501, modified to Renaissance style by the Pernstein noble family in the 16th century, castle area renewed at the beginning of the 20th century based
on a design by Dušan Jurkovič, gradual renovation
of houses, cultivation of urban area and common
spaces strictly guided by regulation plan

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí, foto 1983, 2018
Nové Město nad metují, Hus Square, photo 1983, 2018

Uherské Hradiště, špitální kaple sv. Alžběty,
barokně a klasicistně upravená gotická stavba z počátku 15. století, původně u hradeb, v 80. letech
20. století v havarijním stavu, východní část špitálu
zbořena, po roce 1989 kaple první obnovenou památkou ve městě, vzorový impulz k obnově historického jádra i okolí
Uherské Hradiště, hospital chapel of St. Elizabeth, originally 15th century gothic building rebuilt
in Baroque and Classicist style, originally by the
town fortification walls, in the 1980s in derelict state, eastern part of the hospital torn down, after 1989
chapel restored as the first site in town, exemplary
impulse due to which renovation of historical centre and its surroundings began

Uherské Hradiště, kaple sv. Alžběty, foto 1992, 2019
Uherské Hradiště, St. Elisabeth chapel, photo 1992, 2019

Praha 8 – Karlín, městská památková zóna, vyhlášena
v roce 1993, pražské předměstí založené v roce 1817,
tehdy získalo svůj zastavovací plán i svůj název, důležitým
mezníkem jeho vývoje povodeň v roce 2002, která zaplavila celé území do výše přibližně 2 m a narušila statiku
mnoha budov, již dříve započala rozsáhlá konverze průmyslových areálů zejména ve střední části čtvrti, následoval spekulativní tlak směřující k nahrazení starší patrové
či dvoupatrové zástavby z 19. století vyššími novostavbami

Praha – Karlín, pohledy z vrchu Vítkov na radikální konverze průmyslových
a administrativních budov, foto 2009, 2018
Prague – Karlín, views from Vítkov Hill overlooking radical conversions of industrial
and administrative buildings, photo 2009, 2018

Prague 8 – Karlín, protected urban heritage site, declared in 1993, Prague’s suburb established in 1817, received its urban plan and its name at this time, important
milestone in its development in 2002 due to the flood
rising up to 2 metres in the whole area and thus disturbing the statics of many buildings, previous conversions
of industrial areas predominantly in central part have
already commenced previously, followed by speculative
pressure leading to exchanging one or two storey buildings from the 19th century for higher modern buildings
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