
konzervací či revitalizací až po hrubě komerč-

ní exploataci. Národní památkový ústav půso-

bí jako odborný partner při opravách a funkč-

ních proměnách těchto objektů, jeho výzkumy 

a doporučení tak významně ovlivňují celkový 

stav památkového fondu. Ministerstvo kul-

tury, krajské úřady a některé městské samo-

správy se snaží příkladnou obnovu památek 

podpořit prostřednictví dotačních programů. 

Díky takto nastavenému systému památko-

vé péče patří památkový fond českých zemí 

k těm nejlépe dochovaným v Evropě.

Majetkové restituce a  další výrazné změny 

vlastnické struktury se  v  posledních deseti-

letích odrazily v pestré skladbě majitelů vý-

znamných součástí kulturního dědictví, včet-

ně bývalých šlechtických sídel, dříve často 

ničených neadekvátním využitím zeměděl-

skými družstvy počínaje a  armádou konče. 

Mnohé památky vlastní či spravují soukromí 

vlastníci, obce, instituce či firmy s  jinou než 

památkově orientovanou motivací. Rozdíl-

nost jejich záměrů se  zrcadlí v  široké škále 

způsobů stavebních úprav, od  příkladných 

Olomouc, bývalý přemyslovský palác, poté ka-
pitulní děkanství, po zestátnění objektu znehodno-
cující stavební zásahy, v letech 1998–2006 areál ob-
noven pro účely Arcidiecézního muzea Olomouc, 
koncept symbiózy historických konstrukcí a novo-
dobého architektonického řešení, jako první v ČR 
získal v roce 2015 označení Evropské dědictví 

Olomouc, former Přemyslid palace, later capitu-
lar deanery, after nationalization devaluating struc-
tural interferences, between 1998 and 2006 reno-
vated for purposes of the Olomouc Archdiocesan 
Museum, conceptual symbiosis of historical recon-
struction and modern architecture, in 2015 the first 
in the Czech Republic to be awarded the title of 
European Heritage 
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Property restitutions and other significant 

changes in ownership structure have been re-

flected in the diverse composition of owners of 

major cultural heritage sites, including former 

aristocratic residences, often destroyed in the 

past by inadequate use starting with agricul-

tural cooperatives, and ending with the military 

in recent decades. Many landmarks are owned 

or managed by private owners, municipalities, 

institutions or firms with a  non-historical moti-

vation. The diversity of their intentions is reflect-

ed in a wide range of building alterations, from 

exemplary conservation or revitalization to gross 

commercial exploitation. The National Heritage 

Institute acts as an expert partner in the repairs 

and functional changes of these buildings, so 

its research and recommendations significant-

ly influence the overall condition of the heritage 

fund. The Ministry of Culture, regional authorities 

and some municipalities are trying to support 

exemplary restoration of monuments by means 

of grant programs. Thanks to this system of 

monument preservation, the monument preser-

vation fund of the Czech countries is one of the 

best preserved in Europe.

Olomouc, expozice Arcidiecézního muzea, nová síň; Jupiterův sál, foto 2006

Olomouc, Archdiocesan Museum exposition, new hall; the chamber of Jupiter, photo 2006

Děčín, zámecký areál, rozsáhlý komplex pů-
vodně přemyslovského hradu v barokně-klasicist-
ní zámecké podobě, od 30. let 20. století kasárna, 
po  roce 1968 razantní poškození sovětskou armá-
dou, od  roku 1991 v  majetku města Děčína, po-
stupná stavební a restaurátorská rehabilitace a zpří-
stupňování ve spolupráci s občanským sdružením 
Iniciativa pro děčínský zámek a  Státním okresním 
archivem, probíhající rekultivace zámeckých zahrad

Děčín, castle complex, extensive complex of the 
originally Přemyslid dynasty castle in Baroque-Clas-
sicist castle appearance, since 1930 used as army 
barracks, after 1968 fierce damages by the Soviet 
army, since 1991 under the ownership of the Děčín 
municipality, gradual construction and restoration 
rehabilitation, being made accessible to public 
thanks to co-operation of the civic association Initi-
ative for Děčín Castle and the State district archive, 
ongoing recultivation of the castle gardens

Děčín, zámek, západní křídlo, foto 2002; jižní a západní křídlo po obnově, foto 2015

Děčín, castle, west wing, photo 2002; south and west wings after renovation, photo 2015

Olomouc, bývalý přemyslovský palác, stav před obnovou, foto 1994

Olomouc, former Přemyslid Palace, before renovation, photo 1994

Olomouc, bývalý přemyslovský palác, stav po obnově, foto 2006

Olomouc, former Přemyslid Palace, after renovation, photo 2006

Praha 1 – Staré Město, bývalý kostel sv. Vavřince 
a  sv.  Anny, středověký kostel přestavěný v  19. století 
na skladiště, v  letech 2002–2006 jeho konverze na vý-
stavní a společenský prostor nadace VIZE 97, v interiéru 
rozsáhlé restaurátorské práce, aplikování analytické me-
tody přibližující vrstevnatost vývoje stavby, negativním 
důsledkem zásahu destrukce odhalené opuky, do pod-
kroví instalovány pochozí lávky, v přilehlém křídle ambi-
tu sociální zázemí, v roce 2015 obnova fasády a střechy 
s novou břidlicovou krytinou

Prague 1 – Old Town, former church of St. Lawrence 
and St. Anne, mediaeval church rebuilt to serve as a stor-
age building in the 19th century, conversion to exhibition 
and representative space for VIZE 97 foundation between 
2002 and 2006, extensive restoration of interior, ana-
lytical methods considering sectional development of 
building applied, destruction of exposed gaize due to 
interference during building works, walking bridges in-
stalled in the attic, social space in the adjacent cloister, 
facade and roof renovation with new slate tiles carried 
out in 2015

Praha, bývalý kostel sv. Vavřince a sv. Anny, presbytář v průběhu obnovy, foto 2004; presbytář po funkční konverzi; barokní empora s novým schodištěm, foto 2019

Prague, former church of St. Lawrence and St. Anne, presbytery during renovations, photo 2004; presbytery after functional conversion; Baroque matroneum with new staircase, photo 2019

Olomouc

Praha

Děčín



Třebešice, zámecký areál, barokně přestavěná re-
nesanční tvrz, po restituci postupné chátrání areálu, 
zčásti havarijní stav, s novým majitelem rehabilitace 
hlavní budovy a postupné oživení celého areálu včet-
ně hospodářských budov, objevena bývalá kaple, 
kde byly roku 2016 restaurovány rokokové nástěn-
né malby a malovaný raně barokní záklopový strop, 
v roce 2018 cena NPÚ Patrimonium pro futuro 

Třebešice, castle area, originally Renaissance for-
tress, now Baroque castle, after property restitutions 
gradual deterioration, partially in the state of disre-
pair, then under new ownership rehabilitation of the 
main building and gradual revitalization of the whole 
area including administrative and supply buildings, 
discovery of a former chapel, where Rococo wall paint-
ings and decorated Early Baroque joist ceiling were 
restored in 2016, in 2018 awarded Patrimonium 
Pro Futuro prize by the National Heritage Institute

Čechy pod Kosířem, romantický zámek s přírod-
ně krajinářským parkem, využití jako dětský do-
mov, od  znárodnění do  konce 80. let 20. století 
řada devastačních zásahů, od poloviny 90. let a ze-
jména od roku 2008, kdy areál převzal Olomoucký 
kraj, postupná celková rehabilitace zámku včetně 
interiérů, obnoveny voluptuární stavby, roku 2016 
zpřístupnění veřejnosti 

Čechy pod Kosířem, romantic castle with land-
scape park, used as orphanage, since the na-
tionalization until the 1980’s series of devastating 
interferences, since the middle of the 1990’s and 
particularly since 2008 – when the complex was 
taken over by the Olomouc district authority – 
gradual rehabilitation of the castle including inte-
riors, renovation of voluptary buildings, since 2016 
accessible to public

Třebešice, průčelí zámku, foto 2004; stav po obnově, foto 2017; nález malovaného stropu, foto 2009; 
stav po restaurování, foto 2017

Třebešice, front face of the castle, photo 2004; after renovation, photo 2017; discovery of painted 
ceiling, photo 2009; after restoration, photo 2017

Čechy pod Kosířem, zámek, foto 1991; stav po obnově, foto 2019; oranžerie, foto 2007; stav po obnově, foto 2019

Čechy pod Kosířem, castle, photo 1991; after renovation, photo 2019; orangery, photo 2007; after renovation, photo 2019

Bečváry, starý zámek, pozdně barokní stavba 
s náročnou uměleckou výzdobou, po znárodnění 
nedostatečná údržba, nevhodné zásahy a  využi-
tí jako archivní depozitář, po  restituci další chát-
rání, po roce 2000 cílevědomá postupná obnova 
novým majitelem, patří mezi nejzdařilejší příklady 
péče o kulturní dědictví 

Bečváry, old castle, late Baroque building with so-
phisticated art decorations, poor maintenance after 
being nationalized, later inappropriate interference 
and used as archive depository, further deteriora-
tion after property restitutions, after 2000 purpose-
ful gradual renovation by new owner, among the 
best examples of heritage care

Bečváry, starý zámek, zahradní průčelí, foto 1987; stav v průběhu obnovy fasády, foto 2006; detail restaurované vázy s putti na parapetu, foto 2010

Bečváry, state castle, garden front, photo 1987; during facade renovation works, photo 2006; detail of restored vase with putti placed on balustrade, photo 2010

Čihadla, Bon Repos, „chýše dobrého odpočinku“ a oby-
dlí kněze od hraběte F. A. Šporka, v 18. století přestav-
ba na zámecký areál, ve druhé polovině 20. století la-
zaret rudé armády, poté sídlo československé armády, 
od roku 2004 soukromý vlastník rehabilitoval do barokní 
podoby 

Čihadla, La Maison de Bon Repos, or so-called ‚shack 
of a good rest‘, and residence of the priest given to him 
by the Earl F. A. Špork, conversion to castle area in the 18th 
century, in the second half of the 20th century military hos-
pital of the Red Army, then the seat of the Czechoslovak 
army, since 2004 under private ownership renovated to 
Baroque appearance

Čihadla, Bon Repos, Nový zámek, foto 2004; stav po dokončení obnovy vnějšího pláště, foto 2007; Starý zámek v průběhu restaurování malovaného průčelí Šporkovy chýše, foto 2017

Čihadla, Bon Repos, New Castle, photo 2004; after completion of outer coat renovations, photo 2007; Old castle during restoration works of painted facade of Špork’s hut, photo 2017 

Významné památky mimo správu NPÚ
Significant Monuments outside
the Administration of the National Heritage Institute

Čihadla

Čechy 
pod Kosířem

Bečváry

Třebešice



Jimlín, zámek Nový Hrad, zdevastované sídlo 
po zániku zemědělského družstva majetkem Ústec-
kého kraje, od poloviny 90. let soustavná stavební 
obnova doprovázená restaurátorskými zásahy, ob-
jeveny a prezentovány dvě středověké malby a ob-
noven ucelený soubor raně barokních malovaných 
záklopových stropů

Jimlín, castle Nový Hrad, devastated residency 
formerly used by the farmers’ cooperative, then un-
der the ownership of Ústí nad Labem district author-
ity, since the middle of the 1990s continual structural 
renovations including restoration works, discovery 
and presentation of two mediaeval paintings, series 
of decorated Early Baroque joist ceilings renovated 

Jimlín, zámek Nový Hrad, pohled od jihovýchodu, foto 80. léta 20. století; stav po 
obnově, foto 2018

Jimlín, Nový Hrad castle, south-eastern view, photo from the 1980s, after renovation, 
photo 2018

Praha 1 – Staré Město, Obecní dům, stavba z let 
1905–1912, v letech 1994–1997 mimořádně nároč-
ná stavební rekonstrukce, restaurování umělec-
ké výzdoby a uměleckořemeslných prvků, jedna 
z nejnákladnějších restaurátorských akcí v České 
republice posledních 30 let

Prague 1 - Old Town, Municipal House, building 
from 1905–1912, extraordinarily demanding build-
ing reconstruction between 1994 and 1997, resto-
ration of artistic decorations and art-craft elements, 
one of the most expensive restoration undertak-
ings in the Czech Republic in the last 30 years

Cuknštejn, tvrz, jedna z nejlépe dochovaných go-
tických tvrzí v jižních Čechách, šlechtická reziden-
ce do roku 1620, poté do roku 1945 obydlí pro za-
městnance novohradského panství, v  50. letech 
20. století po konfiskaci buquoyského majetku ob-
jekt upraven pro rekreační účely, od 70. let chátral 
bez využití, v roce 2000 tvrz získal současný maji-
tel, který provedl celkovou obnovu objektu

Cuknštejn, fortress, one of the best preserved 
Gothic fortresses in South Bohemia, aristocratic 
residence until 1620, then used as housing for em-
ployees of the Nové Hrady domain up until 1945, in 
the 1950s, after seizure of the Bucquoy aristocrat-
ic family’s property object adapted to recreational 
purposes, deteriorating without maintenance since 
1970s, current owner acquired the fortress in the 
year 2000 and carried out complete reconstruction 
of the whole object

Praha, Obecní dům, francouzská kavárna, foto před 1997; stav po obnově, foto 2019; 
Smetanova síň, foto 1992; stav po obnově, foto 2013

Prague, Municipal House, French café, photo before 1997; after renovation, photo 2019; 
Smetana Hall, photo 1992; after renovation, photo 2013

Cuknštejn, tvrz, průčelí a zadní trakt pokrytý náletovou vegetací, foto 1988; průčelí po obnově, 
foto 2015

Cuknstein, fortress, front facade and rear tract covered by vegetation, photo 1988; front facade 
after renovation, photo 2015

Praha 1 – Nové Město, Národní muzeum, otevřeno roku 
1891, průčelí poškozeno střelbou v srpnu 1968, v letech 
2013–2019 generální rekonstrukce, rozsáhlé restauro-
vání původních povrchů, nově zastřešeny obě dvora-
ny, vybudován spojovací tunel s  budovou bývalého 
Federálního shromáždění a zřízena vyhlídková plošina 
v hlavní věži

Prague 1 - New Town, National Museum, opened 
in 1891, facade damaged by gunfire in August 1968, 
general reconstruction in 2013–2019, extensive resto-
ration of original surfaces, both halls newly covered, 
a tunnel connecting it with the former Federal Assembly 
constructed, viewing platform established in the main 
tower

Praha, Národní muzeum, exteriér a interiér před celkovou obnovou, foto 2012; stav po restaurování a rekonstrukci ztracených prvků, foto 2019

Prague, National Museum, exterior and interior before complete renovation, photo 2012; after restoration and reconstruction of previously lost elements, photo 2019
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