Památky ohrožené, zanikající a zaniklé
Monuments – Threatened,
Disappearing and Extinct
The Heritage Fund was, in 1989, in an extremely sad
state, the number of objects requiring an acute
qualified intervention amounting to many thousands. Negative phenomena such as displacement of indigenous people and surface coal mining have radically affected the cultural landscape
in the border areas, especially in the present Ústí,
Karlovy Vary and Plzeň regions. Although most
of the Czech Republic has managed to reverse
this dismal state over the course of three decades,
hundreds of objects remain, whose preservation
for future generations is uncertain. Causes vary. In
addition to more or less random reasons, such as
natural disasters or individual crimes, it is primarily
the lack of interest by the owners in their property
and difficulties in exercising property rights.

Lipová, zámek, celkový pohled od jihu, foto 2016
Lipová castle, overall view from the south, photo 2016

Stav památkového fondu v roce 1989 byl tristní, počet objektů, které vyžadovaly akutní
kvalifikovaný zásah, dosahoval mnoha tisíců.
Negativní fenomény jako vysídlení původního obyvatelstva a povrchová těžba uhlí radikálně postihly kulturní krajinu v pohraničních
oblastech, zejména pak v dnešním Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji. Přestože se na většině území České republiky v průběhu tří desetiletí podařilo tento neutěšený
stav zvrátit, zůstávají stovky objektů, jejichž
zachování pro budoucí generace není vůbec
jisté. Příčiny jsou různé. Vedle víceméně náhodných důvodů, jakými mohou být přírodní katastrofy či individuální trestné činy, je to
především nezájem vlastníků o jejich majetek a ztížené uplatňování vlastnických práv.
Častou příčinou zhoršujícího se stavu histo-

rických staveb je neschopnost vtisknout objektům odpovídající funkční náplň, nezdařené podnikatelské záměry, využití objektů jako
finanční zástavy či nedořešené restituční nároky. Narušené stavby poté snadno devalvují
v pouhou překážku nového využití lukrativních parcel, na nichž stojí. Absence pravidelné
údržby, v některých případech úmyslné poškozování či vědomé nerespektování povinností vyplývajících ze základních zákonných
norem posléze u některých památek vede
až k jejich úplnému zániku. Ohrožení kulturního dědictví však způsobují i některé projekty
radikálních obnov a bezohledných funkčních
konverzí. Účelově užívané argumenty o „právu současné doby“ mnohdy směřují k nevratnému poškození nebo i zániku jedinečných
památkových hodnot.

A frequent cause of the deteriorating condition
of historic buildings is the inability to give objects the appropriate functional content, failed
business plans, use of buildings as financial collateral or unsolved restitution claims. Disturbed
buildings are thus devaluated to the plot they are
standing on and become a hinderance to new development. The absence of regular maintenance,
in some cases deliberate deterioration or the deliberate failure to respect the obligations arising
from the basic statutory standards, eventually
lead to their complete disappearance for some
monuments. However, some projects of radical
renewal and ruthless functional conversions also
pose a threat to cultural heritage. Purposefully
used arguments about the “right of the present”
often lead to irreversible damage or even the
extinction of unique heritage values.

Ostrava – Hrabová, kostel sv. Kateřiny, dřevěný roubený kostel z 16. století, shořel při požáru 2. dubna 2002,
v letech 2003–2004 vystavěna replika s využitím několika dochovaných prvků původní stavby, interiér obnoven
moderní formou a vybaven zcela novým mobiliářem,
slouží opět liturgickým účelům

Ostrava – Hrabová, kostel sv. Kateřiny, před požárem,
foto 1958; po výstavbě repliky, foto 2004; nový interiér,
foto 2011
Ostrava – Hrabová, Church of St. Catherine, before fire,
photo 1958; after construction of replica, photo 2004;
new interior, photo 2011

Ostrava – Hrabová, church of St. Catherine, 16th century timbered church, burnt down during a fire in April
2002, a replica built between 2003 and 2004 using several remaining components of the original building, interior renovated in modern form and furnished with brand
new furnishings, serves liturgical purposes once again

Guty, kostel Božího Těla, dřevěný roubený kostel
z 16. století s hodnotným renesančním a barokním
mobiliářem, zcela shořel při úmyslně založeném požáru 1. srpna 2017, provedena dokumentace spáleniště a archeologický výzkum, v současnosti příprava
rekonstrukce formou repliky s novodobým interiérem
Guty, Corpus Christi church, 16th century timbered
church with valuable Renaissance and Baroque furnishings, completely burnt down during purposefully ignited fire on August 1st, 2017, documentation
of burnt ground as well as archaeological research
carried out, currently preparations for reconstruction in the form of replica with modern interior

Guty, kostel Božího Těla v Gutech před požárem, exteriér a interiér, foto 2014
Guty, Corpus Christi church before fire, exterior and interior, photo 2014

Kyselka, areál lázní a Mattoniho továrny, rozmach
po roce 1867, kdy lázně pronajal a poté zakoupil Heinrich
Mattoni, do počátku 20. století vznikl areál s lázeňskými domy, stáčírnou, kolonádou, pavilony u jednotlivých
pramenů, altánky a vyhlídkami, lázně funkční do počátku
90. let 20. století, komplex se v rámci privatizace rozpadl do vlastnictví více subjektů a areál se stal předmětem
spekulací, dlouhodobá absence údržby vedla k dezolátnímu stavu, po roce 2010 opraveny dva domy a stáčírna
Löschnerova pramene, ostatní objekty vyklizeny a zabezpečeny, jejich destrukce ovšem doposud není zastavena
Kyselka spa and Mattoni Plant area, expansion after
1867, when the spa was first least by, and later acquired
by Heinrich Mattoni, area with spa houses, bottling plant,
colonnade, individual spring pavillions, arbours and viewing points created by the beginning of the 20th century,
spa functional until the beginning of the 1990s, complex
split between various owners due to privatisation process
and became a subject of speculations, long term lack of
maintenance led to desolate state, two houses and bottling
plant of Löschner spring restored, other objects cleared
out and secured, however their destruction continues

Kyselka, areál lázní a Mattoniho továrny, foto 1988, 1993, vpravo 2019
Kyselka, Mattoni manufacturing spa area, photo 1988, 1993, right 2019
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Siřejovice, větrný mlýn Windsor, torzo mlýna na konci 19. století přestavěného na zámeček anglického typu,
dlouhodobá absence údržby, dnes jen obvodové zdivo,
v roce 2016 vypracován projekt na statické zajištění
objektu, realizace obnovy dosud neproběhla
Siřejovice, Windsor wind mill, torso of a mill, reconstructed into an English style castle at the end of the
19 th century, long term lack of maintenance, currently
only peripheral walls remaining, structural security plans
drawn out in 2016, restoration works haven’t begun yet

Siřejovice, větrný mlýn, pohled od západu, foto 1988; interiér zříceniny a detail koruny
zdiva, foto 2014
Siřejovice, wind mill, western view, photo 1988; ruins interior and detail of wall coping,
photo 2014

Tlustec a Velký Valtinov, tvrze, dvojice pozdně
středověkých tvrzí pod horou Tlustec, Velký Valtinov poničený požárem v roce 1983, Tlustec dlouhodobou neúdržbou, dnes obě ve stavu zřícenin,
historický i krajinný význam staveb přetrvává, v současnosti detailní průzkum
Tlustec and Velký Valtinov, fortresses, a pair of
late Mediaeval fortresses under the hill of Tlustec,
Velký Valtinov damaged by fire in 1983, Tlustec by
long term lack of maintenance, both currently in
a state of ruin, historical and landscape significance
remaining, detailed survey carried out at present

Tlustec, tvrz pod stejnojmennou horou, foto 2018
Tlustec, fortress under a hill of the same name, photo 2018

Velký Valtinov, tvrz s bývalým pivovarem, foto 2018
Velký Valtinov, fortress with former brewery, photo 2018

Drahotuš, hradní zřícenina, v jádru rozlehlého
hradu působila v 15. století falzátorská dílna, lokalita trpí bezprecedentními vandalskými výkopy nelegálních hledačů užívajících detektory kovů, rozsáhlé rabování cenných archeologických nálezů
v posledních letech ohrožuje i samotnou hmotnou
podstatu torza bývalého hradu
Drahotuš, castle ruins, forgery workshop operational in the core of the vast castle in the 15th century, location suffers from unprecedented vandalising
excavations carried out by illegal searchers using
metal detectors, extensive plundering of valuable
archaeological artefacts in recent years has led to
compromising even the substance of the castle
torso itself

Drahotuš, půdorysné schéma hradní zříceniny; část areálu postižená rabováním, foto 2016
Drahotuš, ground plan scheme of castle ruin; part of the area affected by looting, photo 2016

Lipová, zámek, v desetiletích před rokem 1989
absence údržby areálu, v současné době se péče
omezuje především na základní zabezpečení torza
zámku, majitel sice deklaruje záměr celkové obnovy,
více se ale orientuje na péči o okolí památky, která
začíná působit dojmem romantické rozvaliny

Lipová, zámek, nádvoří dlouhodobě chátrajícího objektu, foto 1980
Lipová castle, courtyard of long-term deteriorating object, photo 1980

Lipová, castle, decades before 1989 absence of
maintenance of the complex, current maintenance
concentrating on basic securing of the castle’s torso, owner proclaiming future reconstruction, however, seems to dedicate more care to its surroundings, which seem to be taking on the character of
a romantic ruin

Lipová, zámek, nádvoří, budovy zarůstající vegetací, foto 2012
Lipová Castle, courtyard, buildings overtaken by vegetation, photo 2012

Petrovice, zámek, jižní průčelí, foto 1990; hospodářské budovy a východní průčelí, foto 2015;
malba na klenbě kaple, foto 2007; stav po destrukci, foto 2019
Petrovice, castle, south facade, photo 1990; farm buildings and east facade, photo 2015; chapel
vault painting, photo 2007; after destruction, photo 2019

Petrovice u Miličína, zámek, dvoukřídlá budova s věží
a kaplí, součástí areálu byl rozsáhlý hospodářský dvůr,
po roce 1948 znárodněn a devastován činností JZD, po
restituci právně patová situace, část konstrukcí se zřítila,
roku 2016 zrušena památková ochrana, úsilí o transfer
nástěnných maleb neúspěšné, roku 2019 objekt zcela
destruován
Petrovice near Miličín, castle, two wing building with
a tower and a chapel, used to include an extensive farm
yard, nationalized after 1948 and devastated by activities of a farming co-operative, legal deadlock situation
after restitutions, part of the structure collapsed, transfer of wall paintings unsuccessful, property completely
destroyed in 2019
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Mirkovice, obytná jizba v zemědělské usedlosti čp. 1, unikátně dochovaná konstrukce z první
poloviny 15. století, nejstarší dochovaná památka
venkovského stavitelství v českých zemích, od roku
2008 usedlost vlastníky postupně demolována,
v roce 2013 středověké roubení rozebráno a transferováno do muzejního depozitáře

Mirkovice, čp. 1, exteriér a interiér obytné jizby na počátku transferu, foto 2013
Mirkovice, house No. 1, exterior and interior of habitable room at the beginning of
transfer, photo 2013

Mirkovice, farmstead No. 1 living room, uniquely preserved construction from the first half of the
15th century, oldest preserved sight of rural country architecture in Czech lands, farmstead steadily
ruined by owners since 2008, in 2013 mediaeval
timbering taken apart and transferred to a museum
depository

Mirkovice, čp. 1, v průběhu demolice, foto 2014; stav po odstranění objektu, foto 2017
Mirkovice, house No. 1, during demolition works, photo 2014; after removal, photo 2017

Pavlovice, výměnek usedlosti čp. 37, zděný patrový dům s reliéfem Nejsvětější Trojice ve štítě, jedna z nejpůsobivějších ukázek impozantní pozdně
klasicistní zástavby severních Čech, devastace působností státního statku a nepodařenými majetkovými transakcemi po roce 1989, zanedbaná údržba
ústící v postupnou destrukci a roku 2017 v demolici
Pavlovice, rent-charge of farm house No. 37,
brick, storeyed house with a relief of the Holy Trinity
on the gable, one of the most impressive examples
of grand late classicist development of North Bohemia, devastation due to operations by state
co-operative and unsuccessful property transactions after 1989, lack of maintenance resulting in
continuous destruction and final demolition in 2017

Pavlovice, výměnek čp. 37, foto 2012; v průběhu demolice, foto 2017
Pavlovice, rent-charge No. 37, photo 2012; during demolition works, photo 2017

Malšice, venkovská usedlost čp. 102, tradiční
usedlost se štukovou výzdobou štítu obytného
stavení, datována 1865, od roku 1987 bez údržby,
roku 2006 zakoupena Obcí Malšice a neudržována,
roku 2017 zrušena památková ochrana a zbytky
usedlosti zbourány

Malšice, čp. 102, udržovaný stav, foto 1987; objekt krátce před zbouráním, foto 2017
Malšice, house No. 102, maintained state, photo 1987; shortly before demolition,
photo 2017

Malšice, country farmhouse No. 102, traditional
farmhouse with stucco decorations of the gable of
the living quarters, dating back to 1865, without
maintenance since 1987, acquired by Malšice municipality and still not maintained, heritage protection lifted in 2017 and remains of the object
demolished

Černá u Kraslic, hamr, objekt z konce 18. století
s roubeným přízemím a hrázděným patrem, později spojený s mlýnem a pekárnou, stavba dlouhodobě udržovaná ve stabilním technickém stavu,
31. prosince 1993 vyhořela, dnes jsou zachovány
pouze zbytky obvodových zdí a sklepních prostor
Černá near Kraslice, iron-mill, large building from
the end of the 18th century with timbered ground
floor and half-timbered upper floor, later connected with a flourmill and bakery, the building was being maintained in a stable technical condition for
a long time, burnt down on 31 December 1993, today only the remnants of external walls and cellars
preserved

Černá u Kraslic, hamr, udržovaný stav, foto 1975; zbytky konstrukce, foto 2006
Černá u Kraslic, iron-mill, maintained state, photo 1975; remains of construction, photo 2006

Omlenička, zámek, původně tvrz ze 14. století,
přestavěna renesančně a roku 1722 barokně, po
vysídlení německojazyčného obyvatelstva bez využití, před rokem 1989 dlouhodobé chátrání, v posledních desetiletích rozpad konstrukcí, propadlé
klenby, řítící se arkády, roku 2007 z bezpečnostních důvodů stržena stěna s arkýři, v poslední době
projekt na revitalizaci zbytků areálu
Omlenička, castle, originally a 14th century fortress,
rebuilt in Renaissance and Baroque style in 1722, after
the expulsion of the German-speaking population
without use, long-term deterioration before 1989,
deterioration of structures in the last decades, collapsed arches, crashed arcades, wall with bay windows torn down for safety reasons in 2007, recent
project to revitalize the remnants of the premises
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Omlenička, zámek, nádvoří s arkádami, foto 2009; stav po stržení stěny s arkýři, foto 2007
Omlenička, castle, collapsed arcades, photo 2009; wall with bay windows after being torn-down,
photo 2007
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Špindlerův Mlýn, Petrova bouda, první moderní hotelová stavba v Krkonoších, na přelomu
19. a 20. století změnila obecný náhled na horskou
architekturu, v červenci 2011 vyhořela, zachovány
suterénní konstrukce, v souvislosti s nekompletně
dochovanou dobovou dokumentací obnovena v letech 2017–2018 jako stavba inspirovaná jednou z vývojových etap památky

Špindlerův Mlýn, Petrova bouda, stav po požáru, foto 2007
Špindlerův Mlýn, Petrova bouda, after fire, photo 2007

Špindlerův Mlýn, Petrova Bouda (Peter’s Chalet), first modern hotel building in Krkonoše mountains, changed general view of mountain architecture on the turn of the 19th and 20th century,
basement structures preserved, due to partial period documentation, rebuilt between 2017 and 2018
as a building inspired by one of the developmental
stages of the monument

Špindlerův Mlýn, Petrova bouda, v průběhu rekonstrukce, foto 2017; stav po rekonstrukci, foto 2018
Špindlerův Mlýn, Petrova bouda, during reconstruction, photo 2017; after reconstruction, photo 2018

Olomouc, bývalá měšťanská střelnice, vystavěna
v roce 1838 v neoklasicistním stylu, o zapsání do ústředního seznamu kulturních památek se usilovalo již v 60. letech 20. století, status kulturní památky získala až v roce
1991, objekt zcela zničen požárem 21. srpna 1998

Olomouc, bývalá měšťanská střelnice před požárem, foto 1995; současný stav lokality,
foto 2019
Olomouc, former town shooting range before fire, photo 1995; current state, photo 2019

Olomouc, former town firing-range, built in 1838 in
Neoclassical style, pursuit of being on the list of central
index of cultural heritage since the 1960s, status of cultural heritage gained in 1991, object fully destroyed in fire
on the 21st August 1998

Kutná Hora, hotel Černý kůň, v jádru středověký
měšťanský dům čp. 314, hostinec již v raném novověku, roku 1904 přestavěn na luxusní hotel ve stylu
geometrické moderny, novátorské technologie tvrdých šlechtěných omítek, po restituci cyklické střídání vlastníků, nový majitel usiluje o demolici objektu,
jehož ohrožení trvá i přes nejvyšší status památkové ochrany (součást Světového kulturního dědictví
UNESCO)
Kutná Hora, Černý Kůň hotel, essentially Mediaeval townhouse No. 314, tavern in Early Modern
period, in 1904 converted into a luxurious hotel
adopting the style of Geometric Modernism, innovative technologies of hard-wearing plastering, periodical change in ownership after restitutions, new owner pursuing complete demolition
of the object, as its sorry state remains even under a status of the highest heritage protection
(part of UNESCO World Heritage)

Kutná Hora, luxusní hotel Černý kůň, foto 1989; interiér, foto 2017; exteriér, foto 2018
Kutná Hora, Černý kůň, luxurious hotel, photo 1989; interior, photo 2017; exterior, photo 2018

Praha 7 – Holešovice, zimní stadion na Štvanici,
stadion s restaurací postaven v letech 1930–1934,
místo konání několika mistrovství světa v ledním hokeji, rozšíření a zastřešení před šampionátem v basketbalu roku 1956, od roku 2003 kulturní památkou,
dřevěná hala stadionu zbořena z důvodu narušené
statiky roku 2011
Prague 7 – Holešovice, Štvanice winter stadium,
stadium with a restaurant built between 1930 and
1934, location of several ice-hockey championships,
building and roofing extensions carried out in 1956
before a basketball championship, cultural heritage
since 2003, wooden hall torn down due to faulty
structural state in 2011

Praha, zimní stadion na Štvanici, pohled od severu, foto 2008; jižní fasáda a schodiště
během demolice, foto 2011

Praha, zimní stadion na Štvanici, západní tribuna během demolice, foto 2011;
torzo restaurace, foto 2018; plocha stadionu, foto 2016

Praha, Štvanice winter stadium, north view, photo 2008; southern facade with staircase
during demolition works, photo 2011

Praha, Štvanice winter stadium, western stands during demolition works, photo 2011;
restaurant torso, photo 2018, stadium area, photo 2016
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