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Karlštejn, hrad, roku 2000 bylo dokončeno 19 let trvající restaurování velké věže,
foto 2011
Karlštejn Castle, nineteen-year long restoration of the Great Tower finished in 2000,
photo 2011

Od poválečného období až do osmdesátých
let 20. století byl postupně do správy odborných institucí sdružen evropsky unikátní
soubor mimořádně kvalitních památkových
areálů určených primárně k prezentaci veřejnosti. Institucionální blízkost památkové péče
a správy těchto objektů v rámci Národního
památkového ústavu, centralizovaného pod
tímto názvem v roce 2003, umožnila jejich
komerčně neagresivní využití s vizí „výkladní skříně“ oboru. Některé zvlášť významné
areály, nacházející se nejednou v povážlivém
či v havarijním stavu, tato příspěvková organizace Ministerstva kultury, přebírá do své
správy i v současnosti a postupně investuje
do jejich záchrany.

A unique European collection of exceptional historical monuments intended mainly for public
presentation under the management of professional institutions has continually been growing
since the end of WWII until the 1980s. The National Heritage Institute, established under this
name in 2003 and centralized from previous close
cooperation of heritage care and management,
allowed for non-aggressive commercial use of
these monuments with a vision of showcasing the
industry. Some particularly exceptional areas, often found in precarious or derelict state, are being added to the management of this Ministry of
Culture’s contributory organization until present
day, and continuous investments are being made
to their rescue.

Přestože se po předchozích desetiletích marasmu v posledním třicetiletí dosud všechny
rozsáhlé památkové objekty nepodařilo zcela stabilizovat, mnohé příkladné způsoby restaurování a funkční rehabilitace historických
budov i koncepční prezentace jejich autenticky dochovaného vybavení směřují k přesvědčivému začlenění těchto jedinečných
památek do prostředí otevřené společnosti.

Although it has been impossible to stabilize all
extensive heritage monuments that have undergone decades of deterioration in the past thirty years, many exemplary restoration methods
and functional rehabilitation of historical buildings as well as conceptual presentation of their
preserved authentic furnishings, tend to suggest
convincing involvement of these unique monuments in the open public environment.

Státní zámek Nebílovy, po obnově na sklonku 18. století zámek nikdy nebyl obýván, ve 20. století využíván jako
sýpka, mimořádně hodnotný objekt zadní zámecké budovy zcela bez údržby, nástěnné a nástropní malby velkého
sálu sejmuty a transferovány v 60. letech 20. století, v posledním desetiletí proběhlo jejich navrácení na původní
místo a rozsáhlé restaurování

Nebílovy, zámek, rozsáhlá obnova zdevastovaného objektu, restaurování nástěnných
maleb fantaskní krajiny v tanečním sále, foto 1992, 2016
Nebílovy Castle, extensive renovation of devastated object, restoration of wall paintings
depicting a surreal landscape in the dancing hall, photo 1992, 2016

Nebílovy State Chateau, after reconstruction at the
end of the 18th century, the chateau was never inhabited,
used in the 20th century as a granary, an extremely valuable object of the rear chateau building completely without maintenance, wall and ceiling paintings in the large
hall removed and transferred in the 1960s, return to their
original place and extensive restoration in the last decade

Státní zámek Kynžvart, na začátku 90. let 20. století objekt zcela zdevastován, v letech 1998–2000
rekonstrukce spolufinancovaná z programu Phare,
jedna z prvních obnov památek na našem území
hrazená z dotačních peněz EU, následné ocenění
Europa Nostra za rok 2001
Kynžvart State Chateau, in the early 1990s the
building completely devastated, in 1998–2000
a reconstruction co-financed by the Phare program, one of the first restorations of monuments
in our territory paid from EU funding, followed by
the Europa Nostra award for 2001

Kynžvart, zámek, reprezentativní průčelí, foto 1999; stav po obnově, foto 2007
Kynžvart Castle, representative front facade, photo 1999; after renovation, photo 2007

Hradec nad Moravicí, Bílý zámek, kulečníkový sál, foto 2004;
stav po restaurování a instalaci, foto 2008
Hradec nad Moravicí, Bílý zámek, severní průčelí, foto 1987; stav po obnově, foto 1994 / Hradec nad Moravicí, White Castle, north facade, photo 1987; after renovation, photo 1994

Hradec nad Moravicí Chateau, White Castle, billiard room, photo 2004;
after restoration and installation, photo 2008

Státní zámek Hradec nad Moravicí, tzv. „Bílý zámek“,
v roce 1979 uzavřen, od 80. let záchranné práce na statickém zabezpečení, v roce 1988 zahájena systematická obnova vlastního objektu, všechny reprezentační prostory
zpřístupněny roku 2014, v současné době rekonstruován
přilehlý „Červený zámek“

Hradec nad Moravicí, Bílý zámek, nádvoří, foto 1987; stav po obnově, foto 2004 / Hradec nad Moravicí Chateau, White Castle, courtyard, photo 1987; after renovation, photo 2004

State Chateau Hradec nad Moravicí, so-called “White
Castle”, closed in 1979, since the 1980s rescue work on
static security, in 1988 a systematic renovation of the building itself began, all the representative premises opened
in 2014, adjacent “Red Castle“ currently undergoing reconstruction
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Krásné Březno, kostel sv. Floriána, dlouhodobě chátrající renesanční zámecká kaple, v letech
2012–2014 po převzetí Národním památkovým
ústavem celkově obnovena včetně restaurování
vnitřního vybavení a zpřístupněna veřejnosti
Krásné Březno, Church of Saint Florian, long-term
deteriorating Renaissance building, between 2012
and 2014 acquired by the National Heritage Institute
along with the castle area and fully renewed including interior fittings and made accessible to public

Krásné Březno, kostel sv. Floriána, chátrající exteriér, foto 2006; stav po obnově, foto 2013;
presbytář s renesančním oltářem poškozený zatékáním a vzlínající vlhkostí, foto 2010;
stav po restaurování, foto 2015
Krádné Březno, St. Florian church, deteriorating exterior, photo 2006; after renovation,
photo 2013; presbytery with Renaissance altar damaged by leakage and gradual dampness,
photo 2010; after restoration, photo 2015

Klášter Plasy, cisterciácký klášter z 12. století, po roce
1785 proměněný na zámek, v roce 1945 obsazený Rudou
armádou, poté bez nutné údržby využíváno několika institucemi i jako kryt civilní obrany, v roce 1989 velká část
budov v havarijním stavu, v roce 1993 započala obnova
vodního systému, který zaručoval statickou stabilitu staveb, část areálu obnovena a využívána Národním technickým muzeem v rámci Centra stavitelského dědictví,
od roku 2016 NPÚ obnovuje zchátralou část opatské
rezidence pro expoziční účely v rámci dotačního programu IROP
Plasy Monastery, a Cistercian monastery from the 12th
century, transformed into a chateau after 1785, occupied
by the Red Army in 1945, then used without maintenance
by several institutions as a civil defence shelter, in 1989
a large part of buildings in disrepair, in 1993 renewal of
the water system, which guaranteed the static stability
of buildings, part of the complex restored and used by
the National Technical Museum within the Centre of Architectural Heritage, since 2016 National Heritage Institute has been renewing the dilapidated part of the abbey residence for exposition purposes under the IROP
(Integrated Regional Operation Program)

Plasy, klášter, stav před zahájením obnovy opatské rezidence, letecké foto 2011
Plasy Monastery, before renovation of abbot’s residence, aerial view 2011

Klášter Kladruby, klášter benediktinů zrušený
Josefem II., poté využíván jako vojenská nemocnice,
chudobinec a státní statek, částečný havarijní stav
již při převzetí státem po roce 1945, střechy budovy nového konventu jen provizorně zakryty, exteriér klášterního kostela obnoven prostřednictvím
programu Phare v druhé polovině 90. let, po zařazení obnovy budovy nového konventu do Programu záchrany architektonického dědictví provedena rekonstrukce střešního pláště objektu a posléze
i obnova fasád
Kladruby Monastery, Benedictine monastery
abolished by Joseph II, then used as a military hospital, poorhouse and state farm, partial state of disrepair already at the time of takeover by the state
after 1945, roofs of the new convent only temporarily covered, exterior of the monastery church restored through Phare program in the second half of
the 1990s, after the renovation of the new convent
included in the Program for the Conservation of
the Architectural Heritage, the roof cladding of the
building reconstructed and the facades renovated

Kladruby, klášter, průčelí nového konventu, foto 1988; stav po obnově, foto 2014
Kladruby Monastery, front facade of new convent, photo 1988;
after renovation, photo 2014

Kladruby, klášter, klenba presbyteria konventního chrámu, foto 2009
Kladruby Monastery, convent church presbytery arch, photo 2009

Ostrava, důl Michal, prezentace veřejnosti předpokládána již při uzavření provozu v roce 1995,
Národní památkový ústav jej převzal na počátku
roku 2000 a v dubnu téhož roku otevřel návštěvníkům, probíhá postupná obnova respektující atmosféru místa i koncept zachování ve stavu posledního pracovního dne

Ostrava, důl Michal, těžní věž, jámová budova a strojovna, foto 2015
Ostrava, důl Michal, the winding tower, pit-head building and engine hall, photo 2015

Ostrava, Michal coal mine, when the mine was
closed in 1995, there were already plans to turn it
into a visitor attraction. The National Heritage Institute took over the site at the start of 2000, and
in April of the same year the mine was opened
to the public. The site is undergoing a gradual
process of restoration which fully respects its distinctive atmosphere and applies the principle of
preserving it essentially as it was left on the last
working day.

Ostrava, důl Michal, interiér strojovny s kompresory a dvojitým rotačním měničem, foto 2015
Ostrava, důl Michal, the interior of the engine hall with the compressors and a double rotary
converter, photo 2015
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Státní hrad Bečov, držitel dvou ocenění Europa
Nostra, v roce 2010 za projekt Konzervace a prezentace hradu Bečov, v roce 2017 za projekt Vzdělávací
role Národního památkového ústavu: Edukace jako
klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví
České republiky aneb Památky nás baví!, v prostorách hradu umístěno edukační centrum
Bečov State Castle, holder of two Europa Nostra
Awards, in 2010 for the project of Conservation and
Presentation of the Bečov Castle, in 2017 for the
project of Educational Role of the National Heritage
Institute: Education as a Key Tool for Improving the
Care of Cultural Heritage of the Czech Republic or
We Love Heritage!, educational centre located in
the castle

Státní hrad Bečov, letecké foto 2019 / Bečov State Castle, aerial photo 2019

Státní zámek Valeč, barokní areál zasazený do jedinečného krajinného rámce, od roku 1953 užíván
jako dětský domov, rozsáhlý požár zámku 2. dubna
1976, po převzetí Krajským střediskem památkové péče provizorní zastřešení, roku 1995 započata oprava střechy a roku 1996 rekonstrukce fasád,
roku 2007 restaurátorské zajištění maleb v letohrádku, od roku 2009 záchrana a obnova vegetačních
prvků v zámeckém parku
Valeč State Chateau, a Baroque complex set within unique landscape, used since 1953 as a children’s
home, extensive fire in the chateau on April 2, 1976,
after takeover by the Regional Heritage Centre provisional roofing put in place, roof repairs started in
1995 and facade reconstruction started in 1996,
restoration of paintings in the summer house started in 2007, since 2009 the preservation and restoration of vegetation elements in the chateau park

Státní zámek Valeč, budova po požáru, foto 1983, stav po opravě střech, foto 1996;
stav po obnově, letecké foto 2019
Valeč State Castle, building after fire, photo 1983; after roof renovation, photo 1966;
after renovation, aerial photo 2019

Státní hrad Grabštejn, v polovině 80. let po desítkách let neúdržby v havarijním stavu a uzavřený, v letech 1986–2010 celková rekonstrukce: oprava krovů,
stavební obnova a restaurování renesančních sgrafitových fasád i omítek v interiérech, včetně kaple
svaté Barbory, dnes objekt plně zpřístupněn veřejnosti
Grabštejn State Castle, in the mid-1980s after
decades of lack of maintenance in a state of disrepair and closed, in 1986–2010 total reconstruction:
repair of roof trusses, building restoration and restoration of Renaissance interior sgraffito facades
and plastering, including St. Barbara Chapel, now
open to the public

Státní hrad Grabštejn, renesanční krb, foto 1979, 2015; hradní nádvoří s obnovenými fasádami,
foto 2011
Grabstein State Castle, Renaissance fire place, photo 1979, 2015; castle courtyard with renovated
facades, photo 2011

Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, rozsáhlý
areál, jehož významná část je autenticky dochována
v goticko-renesančním slohu, rekonstruován v letech 1957–1961, od roku 1971 expozice o životě renesanční šlechty, v letech 1992–1999 další obnova,
dílčí opravy probíhají dosud
Benešov nad Ploučnicí State Castle, a large
complex, a significant part of which is authentically preserved in the Gothic-Renaissance style, reconstructed in 1957–1961, since 1971 an exposition
on the life of the Renaissance aristocracy, in 1992–
1999 further restoration, currently ongoing partial
renovations

Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, Starchedelovský dům a Horní zámek, foto 1976;
Palác Wolfa ze Salhausenu, foto 2009
Benešov nad Pločnicí State Chateau, Starchedelovský dům (house) and Upper castle, photo 1976;
Wolf von Salhausen Palace, photo 2009

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, na přelomu 80. a 90. let v havarijním stavu a zcela uzavřený, devastovaný nedokončenou politicky motivovanou přestavbou, v letech 1990–1996 výměna krovů,
stavební rekonstrukce a restaurování renesančních
sgrafitových fasád, dnes většina objektů zpřístupněna veřejnosti

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, hudební pavilon rondel s vyhořelou budovou,
foto 1988; stav po restaurování, foto 2018
Jinřichův Hradec State Castle and Chateau, musical pavilion roundel with burned-down
building, photo 1988; after restoration, photo 2018

Jindřichův Hradec State Castle and Chateau, in
the late 1980s and early 1990s in a state of disrepair
and completely closed, devastated by an unfinished
politically motivated reconstruction, in 1990–1996
roof trusses replacement, building reconstruction
and restoration of Renaissance sgraffito facades,
nowadays most buildings open to the public
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Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, renesanční arkády naplněné stavebním materiálem, foto
1985; obnovené třetí nádvoří s replikou renesanční kašny, foto 2018
Jinřichův Hradec State Castle and Chateau, Renaissance arches filled with building materials,
photo 1985; renovated third courtyard with a Renaissance fountain replication, photo 2018
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Kratochvíle, devastované předzámčí, prvopočátek stavební obnovy, foto 1986
Kratochvíle, devasted area of the castle front, beginnings of renovation, photo 1986

Kratochvíle, vážně narušená klenba a štuková výzdoba kaple, foto 1992
Kratochvíle, seriously damaged arch and chapel stucco decorations, photo 1992

Státní zámek Kratochvíle, původně rožmberský
lovecký letohrádek, v 50. letech náznaková instalace
v renesančním stylu, od roku 1981 expozice českého animovaného filmu, v letech 2006–2011 projekt
Renesance renesance založený na průzkumu historických pramenů, restaurování nástěnných maleb
a štukové výzdoby, ve Zlatém sále zhotovena věrná
replika původní keramické dlažby, interiérová instalace evokující renesanční vilu počátku 17. století
Kratochvíle State Chateau, originally a Rosenberg
hunting summerhouse, an indicated Renaissance
installation in the 1950s, an exposition of Czech
animated film since 1981, between 2006 and 2011
a project entitled Renaissance of the Renaissance
based on the research of historical sources, restoration of wall paintings and stucco decorations,
an authentic replication of original ceramic floor
created in the Golden hall, interior installation
evoking a Renaissance villa of the beginning of
the 17th century

Kratochvíle, zámek, areál po restaurátorské obnově, letecké foto 2015
Kratochvíle, Chateau, area after restoration, aerial photo 2015

Kratochvíle, zámek, expozice animovaného filmu, foto 2005; Zlatý sál po restaurování
stěn, rekonstrukci keramické dlažby a interiérové instalaci, foto 2011
Kratochvíle, Chateau, animated film exhibition, photo 2005; Golden Hall after
restoration of walls, reconstruction of tiled floor and interior installation, photo 2011

Státní hrad a zámek Český Krumlov, fasády Horního hradu, autenticky dochované omítky postupně vrstvené a doplňované od 14. do 18. století, v letech 2001–2008 konzervace opakovaným smáčením
roztokem vápenné vody, restaurování kamenických
prvků a polychromie okenních ostění, za zásah na jižní fasádě nad historickým městem a řekou ocenění
Europa nostra 2008

Český Krumlov, Horní hrad, jižní fasáda v průběhu konzervace, foto 2004;
stav po konzervaci, foto 2008
Český Krumlov, Upper Castle, south facade during conservation works, photo 2004;
after conservation, photo 2008

Český Krumlov State Castle and Chateau, Upper
Castle facades, authentically preserved plastering
layered gradually with additions from the 14th to
the 18th century, in 2001–2008 conservation by repeated soaking with a solution of lime water, restoration of stonemasonry elements and polychromy
of window reveals, in 2008 awarded Europa Nostra
prize for works carried out on south facade over
the historic city and river

Státní zámek Jezeří, v 70. a 80. letech určený k likvidaci z důvodů těžby uhlí, od roku 1986 areál zachraňovali ekologičtí aktivisté, po roce 1989 založena Společnost za obnovu Jezeří, stavební zajištění
části staticky narušeného areálu v letech 1988–1991,
roku 1991 restituce rodu Lobkowiczů, roku 1996
zámek darován státu do správy NPÚ, tehdy zpřístupněn veřejnosti, postupná stabilizace objektů,
komplexní obnova zůstává úkolem do budoucnosti
State Chateau Jezeří, designated for liquidation
due to coal mining in the 1970s and 1980s, since
1986 the site has been rescued by environmental
activists, after 1989 Společnost za obnovu Jezeří
Association established, disturbed parts of the
complex secured between 1988 and 1991, restitution by the House of Lobkowicz family in 1991, in
1996 the chateau was donated to the state for the
administration of the National Heritage Institute,
then opened to the public, gradual stabilization of
the buildings, complex renovation being a future
task

Jezeří, zámek v těsné blízkosti povrchového dolu, foto 2009;
štuková výzdoba kleneb, foto 2009
Jezeří, chateau in close proximity of an open-pit, photo 2009;
stucco decoration of arches, photo 2009
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