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Národní kulturní památky âeské republiky
Vûra KUâOVÁ
âlánek pﬁipraven˘ u pﬁíleÏitosti vyhlá‰ení dal‰í poãetné skupiny národních kulturních památek âeské republiky s úãinností od 1. ãervence 2010 má za cíl provést krátkou rekapitulaci v˘voje pojetí této kategorie kulturního dûdictví u nás. Jeho zámûrem je pﬁipomenout i posuny v typologickém zastoupení památek, jeÏ jsou za národní kulturní památky prohla‰ovány, a samozﬁejmû i více pﬁiblíÏit skupinu novû prohlá‰en˘ch národních kulturních památek vãetnû úvahy o její typologické skladbû.
A N O TA C E :

1

Od 1. ãervence 2010 se o 38 poloÏek roz‰íﬁil

Velké Moravy a vazeb ãesk˘ch zemí na staroslo-

Obr. 1. âervené Poﬁíãí (okres Klatovy), zámek. (Foto Ra-

soubor na‰ich kulturních památek, kter˘m je vlá-

vanské kulturní koﬁeny i na podporu tohoto v˘zku-

dovan Kodera, 2009)

dou pﬁiznán pﬁívlastek „národní“ (dále jen NKP).

1

mu. V roce 1971 byla prohlá‰ena dal‰í jednotlivá

âeská republika tedy nyní má 276 NKP, zahrnují-

NKP – liniová technická památka, kterou je ães-

2

cích památky movité i nemovité. Soubor NKP byl

ká ãást b˘valé konûspﬁeÏní Ïeleznice z âesk˘ch

■ Poznámky

v posledních nûkolika letech roz‰iﬁován relativnû

Budûjovic do Lince. V letech normalizace, zejmé-

1 Naﬁízení vlády ã. 50/2010, o prohlá‰ení nûkter˘ch kul-

krátce za sebou, Zprávy památkové péãe tuto sku-

na po roce 1977, v dÛsledku zesílení jednostran-

turních památek za národní kulturní památky.

teãnost zatím v posledních desetiletích hloubûji

n˘ch, demagogick˘ch v˘kladÛ historie, byl ten-

2 Není samozﬁejmû moÏné v tomto ãlánku vyjmenovat

nereflektovaly. Uvûdomíme-li si, Ïe je soubor

denãní i v˘bûr kulturních památek k prohlá‰ení

a blíÏe popsat v‰echny NKP, ty jsou uvedeny na interne-

NKP vytváﬁen témûﬁ padesát let, je správné pﬁipo-

za NKP. To se plnû projevilo v souboru NKP vyhlá-

tov˘ch stránkách NPÚ s moÏností vyhledávání podle kra-

menout, v jak˘ch etapách a v jakém pojetí vznikal.

‰eném v roce 1978. V této skupinû naprosto pﬁe-

jÛ, okresÛ a klíãov˘ch slov (viz: http://monumnet.npu.cz/

První skupina NKP zahrnula 33 kulturních pa-

váÏily památky váÏící se k nedávné minulosti

chruzemi/hledani.php).

mátek, s odkazem na § 3 tehdej‰ího památkové-

takzvan˘ch revoluãních tradic a dále k protifa‰is-

3 Poslední soubor z roku 2008 byl sice komentován v ãlán-

ho zákona ã. 22/1958 Sb., podle kterého NKP

tickému boji a odboji. Status NKP tak napﬁíklad

ku Jiﬁí K¤ÍÎEK: Tﬁe‰nû na památkovém dortu, in: Zprávy

„tvoﬁí nejv˘znamnûj‰í souãást kulturního bohat-

získaly rodn˘ dÛm Klementa Gottwalda v Dûdi-

památkové péãe 68, 2008, ã. 4, s. 324–325; v nûm ale

ství národa“. Usnesením vlády ã. 251 ze dne

cích, rodn˘ dÛm Bohumila ·merala v Tﬁebíãi a pa-

‰lo kromû v˘ãtu NKP spí‰e o poukázání na dal‰í památky,

30. bﬁezna 1962 byl za NKP prohlá‰en tematicky

mátník Josefa Hybe‰e v Da‰icích. Kromû tûchto

jejichÏ osud by si zaslouÏil pozornost spoleãnosti.

velmi vyváÏen˘ soubor památek. Je vhodné pﬁipo-

objektÛ a nûkolika dal‰ích staveb spojen˘ch s dûl-

4 V období po roce 1989 byly z této první skupiny vyﬁaze-

menout, Ïe v této dobû nebyla kategorie NKP

nick˘m hnutím (Dûlnick˘ dÛm v Kladnû, Národní

ny pouze tﬁi památky – hostinec U ka‰tanu v Praze-Bﬁev-

v˘znamnûji politizována. V roce 1969 byl samo-

4

dÛm v Praze-Karlínû) v‰ak vût‰inû NKP z roku

novû, Lidov˘ dÛm v Praze-Novém Mûstû a Duchcovsk˘

statnû prohlá‰en NKP soubor pozÛstatkÛ velko-

1978 tento status zÛstal dodnes, i kdyÏ vesmûs

viadukt.

moravské sídelní aglomerace Staré Mûsto – Uher-

3

jde o památky memoriální (památník protifa‰istic-

5 NKP zahrnula lokality celkem v rozsahu asi 250 ha ve

ské Hradi‰tû – Modrá v souvislosti s probíhajícím

kého odboje v Praze-Kobylisích, pomník obûtem

Starém Mûstû v lokalitách Na Valách, ·pitálky, dále loka-

velk˘m v˘zkumem tehdy zdÛrazÀovaného tématu

katastrofy na dole Nelson v Oseku, Kounicovy

lity Sady a Modrá u Velehradu.

5
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Obr. 2. Mariánské Láznû (okres Cheb), lázeÀská kolonáda. (Foto Karel Kuãa, 2009)
Obr. 3. Karlovy Vary, Císaﬁské láznû. (Foto Karel Kuãa,
2009)

na ÎiÏkovû, cenûná proto, Ïe zde od roku 1922
sídlilo první sovûtské zastupitelství, dále centrum severoãeského proletariátu v Liberci zvané
Koloseum, pomník partyzánÛ ve v˘chodoãesk˘ch
Le‰kovicích, rodn˘ dÛm Ludvíka Svobody v Hroznatínû nebo monumentální památník ostravské
váleãné operace v Hrabyni. Kromû tûchto kulturních památek, pozdûji ze seznamu pﬁeﬁazen˘ch do
kategorie „bûÏn˘ch“, byly v roce 1989 prohlá‰eny
skuteãnû v˘znamné architektonické památky, napﬁíklad zámek v âeském Krumlovû, hrad Kﬁivoklát
nebo praÏské architektonické skvosty Rudolfinum
2

a Obecní dÛm, Strahovsk˘ klá‰ter (pod názvem
Památník národního písemnictví) ãi brnûnsk˘ Petrov jako „historicky a urbanisticky v˘znamn˘ celek, kter˘ plnil dÛleÏitou funkci politického a kulturního centra v minulosti, ale má téÏ mimoﬁádné
postavení v politicko-spoleãenském a kulturním
9

dûní dne‰ního Brna“.

Kategorie NKP byla tedy na konci 80. let 20.
století velmi silnû politicky zabarvená. Obsahovala tehdy 87 NKP, z nichÏ témûﬁ polovinu tvoﬁily památníky událostí váÏících se k nedávné historii,
interpretované v tendenãním duchu doby. Ze star‰ích dûjin byly zv˘raznûny na‰e slovanské základy, aÈ jiÏ bájné (hora ¤íp, pole s památníkem Pﬁemysla Oráãe ve Stadicích), ãi reálné (Staré Mûsto
u Uherského Hradi‰tû, Mikulãice, Lev˘ Hradec, Libice nad Cidlinou). Z tradiãních hradÛ a zámkÛ,
jak je v souboru NKP známe dnes, ‰lo pouze
o hrady Karl‰tejn a Pﬁimda, zámek v Litomy‰li

3

a letohrádek Hvûzda (ukryt˘ ov‰em pod názvem
koleje v Brnû-Îabovﬁeskách, památník odboje

od odborn˘ch pracovi‰È státní památkové péãe,

Bílá Hora a obora Hvûzda, odkazující z hlediska

v Plo‰tinû, památník par tyzánského hnutí v Mo-

konzultováno bylo i s Ústavem marxismu-leninis-

ãesk˘ch dûjin na tragickou bitvu v roce 1620)

rávce, památník Vítûzství v Javoﬁíãku). Pﬁesto se

mu ÚV KSâ. Mezitím byl v roce 1984, opût z ãis-

v‰ak do skupiny NKP z roku 1978 dostaly skuteã-

tû politick˘ch dÛvodÛ, doplnûn soubor rodn˘ch

né architektonické skvosty jako AneÏsk˘ areál

domÛ politick˘ch osobností o rodn˘ dÛm Antoní-

v Praze-Starém Mûstû, b˘val˘ klá‰ter Na Slova-

na Zápotockého v Zákolanech pﬁi pﬁíleÏitosti

■ Poznámky

nech v Praze-Novém Mûstû, hrady Rabí a Bezdûz,

100. v˘roãí jeho narození. V roce 1988 do‰lo

6 Viz Zdenûk CHUDÁREK: Prohlá‰ení vybran˘ch kultur-

6

7

pﬁemyslovské hradi‰tû na Levém Hradci, slovan-

k prohlá‰ení Archivu âeské koruny, tvoﬁeného

ních památek za národní kulturní památky, in: Památky

ské hradi‰tû HÛrka ve Starém Plzenci ãi romantic-

2525 archiváliemi, které dokumentují ãeskou

a pﬁíroda 14, 1989, ã. 9, s. 521–530.

ké Babiããino údolí v Ratiboﬁicích.

státnost od doby vlády pﬁemyslovské dynastie.

7 Naﬁízení vlády ã. 132/1988 Sb. ze dne 17. srpna 1988,

Zájem o roz‰íﬁení souboru NKP pﬁetrval

Pﬁíprava poãetnûj‰ího souboru NKP byla do-

o prohlá‰ení Archivu âeské koruny za národní kulturní pa-

i v 80. letech 20. století. Pﬁíprava dal‰ího soubo-

konãena na pﬁelomu let 1988 a 1989. Soubor

mátku. Inventurní seznam archiválií je uloÏen ve Státním

ru byla zahájena jiÏ v roce 1983, a to na základû

celkem 18 NKP byl vyhlá‰en 19. dubna 1989,

‰ir‰ího v˘bûru, kter ˘ chtûl lépe pﬁiblíÏit pestrou

tedy jiÏ na sklonku období normalizace. V této

spravuje.

skladbu památkového fondu. V zadání v‰ak bylo

skupinû se objevily nûkteré objekty v˘znamné jen

8 Naﬁízení vlády âeské socialistické republiky ã. 55/1989

opût zdÛraznûno, Ïe se má jednat o památky

z hlediska dûjin dûlnického hnutí nebo boje proti

Sb. ze dne 19. dubna 1989, o prohlá‰ení nûkter˘ch kul-

s hodnotou danou zejména kulturnûhistorick˘mi

fa‰ismu, které byly po roce 1989 ze seznamu

turních památek za národní kulturní památky.

a politick˘mi kritérii. Podnûty byly sbírány nejen

NKP opût vyﬁazeny – napﬁíklad vila Tereza v Praze

9 Zdenûk CHUDÁREK, cit. v pozn. 6, s. 528.
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5

4

6

Obr. 4. Koãí (okres Chrudim), kostel sv. Bartolomûje s po-

náce Dientzenhofera v Praze-Malé Stranû, chrám

ko jsou napﬁíklad JindﬁichÛv Hradec, Strakonice,

lygonální zvonicí. (Foto Karel Kuãa, 2008)

sv. Bartolomûje v Kolínû a kostel stejného patro-

Hor‰ovsk˘ T˘n, Beãov nad Teplou, Pern‰tejn, Vel-

Obr. 5. Stﬁílky (okres KromûﬁíÏ), barokní hﬁbitov. (Foto

cinia v Plzni, vrcholnû gotické jihoãeské kostely

ké Losiny, ale i Telã, KromûﬁíÏ, Lednice a Valtice,

Vûra Kuãová, 2009)

Nanebevzetí Panny Marie v Kájovû a sv. Víta

tedy zámky, které se v blízké budoucnosti staly

Obr. 6. Praha-Vinohrady, kostel Nejsvûtûj‰ího Srdce Pánû,

v âeském Krumlovû, probo‰tsk˘ kostel sv. Moﬁi-

dokonce památkami svûtového dûdictví UNESCO.

Josip Pleãnik. (Foto Gabriela âapková, 2009)

ce v Olomouci, ‰piãkové poklady pozdnû gotické-

Skupinu movit˘ch NKP tehdy také obohatila sku-

ho stavitelského umûní kostely sv. Mikulá‰e

teãnû mimoﬁádná památka, relikviáﬁ sv. Maura,

v Lounech a sv. Barbory v Kutné Hoﬁe a unikátní

po dÛkladném restaurování zpﬁístupnûn˘ v expo-

a novûji byly mezi NKP zaﬁazeny âesk˘ Krumlov

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené

zicích hradu a zámku Beãov nad Teplou. Skupina

a Kﬁivoklát (1989, viz v˘‰e).

hoﬁe u Îìáru nad Sázavou.

Bylo tedy jen logické, Ïe v 90. letech 20. stole-

Málokdo si dnes po patnácti letech také uvû-

tí byla snaha rehabilitovat pojetí NKP v duchu nej-

domuje, Ïe teprve v roce 1995 byly za NKP pro-

■ Poznámky

star‰ího seznamu z roku 1962 jako vyváÏen˘

hlá‰eny první dvû Ïidovské památky, za kter ˘mi

10 Naﬁízení vlády âeské republiky ã. 111/1991 Sb. ze

soubor nejv˘znamnûj‰ích architektonick˘ch, sta-

do na‰í zemû po desetiletí pﬁijíÏdûjí statisíce ná-

dne 13. února 1991, o prohlá‰ení Bﬁevnovského klá‰te-

vebních a kulturnûhistorick˘ch památek. Prvním

v‰tûvníkÛ: Star˘ Ïidovsk˘ hﬁbitov a Stará synago-

ra za národní kulturní památku, ve znûní Naﬁízení vlády

poãinem se stalo prohlá‰ení Bﬁevnovského klá‰-

ga v Praze-Josefovû. Stejnû tak se aÏ v roce 1995

ã. 171/1998 Sb.

SoubûÏnû do‰lo k díl-

statusu NKP dostalo klíãov˘m klá‰terním areá-

11 Naﬁízení vlády âeské republiky ã. 112/1991 Sb.,

ãí novele naﬁízení vlády ã. 55/1989, respektive

lÛm Zbraslav, Vy‰‰í Brod, Broumov, Zlatá Koruna,

o zru‰ení prohlá‰ení nûkter˘ch kulturních památek za ná-

vyﬁazení nûkolika ryze politick˘ch NKP, které sta-

TﬁeboÀ, Plasy, Kladruby, KadaÀ a Klá‰terní Hra-

rodní kulturní památky.

tera za NKP v roce 1991.

10

tus NKP v zásadû kompromitovaly.

11

V poãetné

disko u Olomouce. Teprve rok 1995 pﬁinesl sta-

12 Naﬁízení vlády ã. 262/1995 Sb. ze dne 16. srpna

se koneãnû ocitly klí-

tus NKP vût‰ímu poãtu státních hradÛ a zámkÛ,

1995, o prohlá‰ení a zru‰ení prohlá‰ení nûkter˘ch kul-

ãové chrámy jako kostel sv. Mikulá‰e od Kiliána Ig-

u kter˘ch o oprávnûnosti jistû nepochybujeme, ja-

turních památek za národní kulturní památky.

12

skupinû NKP z roku 1995
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Obr. 7. Most, kostel Nanebevzetí Panny Marie. (Foto Roman Kursa, 2002)

rybniãní soustava, ruãní papírna ve Velk˘ch Losinách, klá‰ter s kostelem sv. Prokopa spolu s Ïidovsk˘m hﬁbitovem v Tﬁebíãi a industriální památky v Ostravû-Vítkovicích: dÛl Hlubina, vysoké pece
15

a koksovna Vítkovick˘ch Ïelezáren.

Urãitou nevyváÏenost seznamu NKP z hlediska
movitého a nemovitého kulturního dûdictví mûla
napravit skupina NKP vyhlá‰ená v roce 2005
s úãinností od ledna 2006,

16

v níÏ pﬁeváÏily pa-

mátky movité povahy. Tehdy byly prohlá‰eny jak
v˘znamné barokní obrazy (soubor barokních oltáﬁních obrazÛ Karla ·kréty a Petra Brandla),

17

tak soubor gotick˘ch soch z období krásného slohu v ãesk˘ch zemích,

18

soubor movit˘ch archeo-

logick˘ch nálezÛ z hradi‰tû Mikulãice z období Velké Moravy,

19

soubor zvonÛ a cimbálÛ chrámu
20

sv. Víta v Praze,
typie

21

takzvaná KynÏvartská daguerro-

a unikátní soubor automobilÛ NW a Tatra

v péãi Národního technického muzea v Praze.

22

■ Poznámky
13 Naﬁízení vlády ã. 147/1999 Sb. ze dne 16. ãervna
1999, o prohlá‰ení a zru‰ení prohlá‰ení nûkter˘ch kulturních památek za národní kulturní památky.
14 Naﬁízení vlády ã. 132/2001 Sb. ze dne 28. bﬁezna
2001, o prohlá‰ení nûkter˘ch kulturních památek za národní kulturní památky.
7

15 Naﬁízení vlády ã. 337/2002 Sb. ze dne 19. ãervna
2002, o prohlá‰ení a zru‰ení prohlá‰ení nûkter˘ch kul13

je typologicky velmi hete-

prohlá‰eny zejména takové kulturní památky, kte-

turních památek za národní kulturní památky.

rogenní a zahrnuje unikátní gotick˘ cihlov˘ kostel

ré vzápûtí pﬁe‰ly do péãe státních památkov˘ch

16 Naﬁízení vlády ã. 422/2005 Sb. ze dne 29. záﬁí 2005,

sv. Mikulá‰e v âeãovicích, regotizovan˘ hrad Bou-

ústavÛ a od roku 2003 do institucionálnû sjedno-

o prohlá‰ení horského hotelu a televizního vysílaãe Je‰-

zov, archeologickou lokalitu slovanské hradi‰tû

ceného Národního památkového ústavu. Ale aby-

tûd u Liberce a nûkter˘ch movit˘ch kulturních památek

sv. Klimenta z 9. století u Osvûtiman a movitou

chom k této skupinû nebyli nespravedliví: kdo by

za národní kulturní památky a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích

památku Tﬁebechovick˘ betlém. Prohlá‰ení tûch-

dnes pomyslel, Ïe aÏ v roce 2001 byly za NKP

pﬁedpisÛ.

to NKP témûﬁ zapadlo, neboÈ se stalo souãástí

prohlá‰eny napﬁíklad hrady a zámky Konopi‰tû,

17 BlíÏe k v˘bûru vãetnû jejich v˘ãtu viz http://monum-

rozsáhlej‰ího textového dokumentu, jehoÏ cílem

Veltrusy, Hluboká nad Vltavou, Mnichovo Hradi‰-

net.npu.cz/chruzemi/list.php?KrOk=&Nazev=brandl (vy-

bylo zpﬁesnûní identifikace ﬁady NKP jiÏ existují-

tû, Kratochvíle, TﬁeboÀ, Libochovice, Ploskovice,

hledáno 22. 6. 2010): „…bylo vybráno ‰est reprezentativ-

cích, které byly stejn˘m dokumentem znovu za

Krásn˘ DvÛr, Duchcov, Zákupy, Trosky, Hrádek

ních dûl – 2 obrazy od Karla ·kréty (1610–1674): obraz

NKP prohlá‰eny.

u Nechanic, Buchlovice, Buãovice, Milovice, Vizo-

Madona Ïehná maltézsk˘m rytíﬁÛm v bitvû u Lepanta (ko-

vice, Vranov nad Dyjí, Bítov, ·ternberk, Hradec

lem roku 1651) v kostele Panny Marie pod ﬁetûzem v Pra-

nad Moravicí – tedy v˘znamné objekty, které ‰iro-

ze 1 na Malé Stranû, a obraz Nanebevzetí Panny Marie

ká veﬁejnost vnímá jako rodinné stﬁíbro.

(asi 1649) v kostele Matky BoÏí pﬁed T˘nem v Praze 1 na

ãtyﬁ NKP z roku 1999

Historicky nejpoãetnûj‰í skupina NKP byla pro14

hlá‰ena v roce 2001.

Obsahovala celek 56 no-

v˘ch NKP. Bylo by nesprávné – s odstupem více
neÏ deseti let – nepﬁiznat, Ïe tehdy ‰lo o vícemé-

Po etapû úspû‰n˘ch nominací âeské republiky

Starém Mûstû, a dále 4 obrazy od Petra Brandla (1668–

nû pragmatické prohlá‰ení vût‰iny zpﬁístupnû-

k zápisu na Seznam svûtového dûdictví UNESCO

1735): obraz Narození Panny Marie (1703) v kostele Na-

n˘ch hradÛ a zámkÛ v péãi státu (a jím zﬁizova-

(od roku 1992) se projevila snaha pﬁiznat status

rození Panny Marie v Doksanech, okres Litomûﬁice, obraz

n˘ch institucí a úﬁadÛ) za NKP. Bylo to v dobû, kdy

NKP i tûm místÛm, o kter˘ch se odborná veﬁejnost

Smrt blahoslaveného Vintíﬁe (1718) v kostele sv. Markéty

se v˘znamnû reformoval systém státní správy

domnívala, Ïe je bude moÏné úspû‰nû prosadit

v Praze-Bﬁevnovû, obraz Klanûní tﬁí králÛ (1727) v kostele

a vznikaly samosprávné kraje pﬁi souãasném ru-

pro zápis na uveden˘ seznam. Proto byli v roce

Zjevení Pánû ve Smiﬁicích, okres Hradec Králové, a obraz

‰ení okresních úﬁadÛ, v jejichÏ péãi se nûkteré v˘-

2002 mezi NKP zaﬁazeni i potenciální nominanti

Kﬁest KristÛv (1715–1716) v kostele sv. Jana Kﬁ titele

znamné areály do té doby nacházely. Za NKP byly

k zápisu do seznamu UNESCO, tedy RoÏmberská

v Manûtínû, okres PlzeÀ-sever.“
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Skupinu z roku 2005/2006 doplÀují literární pa-

Soubor nejv˘znamnûj‰ích klá‰terních komplexÛ

1546) a Josef (od Martina Hillgera z roku 1602), 2 cim-

mátky Kodex vy‰ehradsk˘, Pasionál abaty‰e Kun-

byl doplnûn o tﬁi dal‰í: v˘znamn˘ ranû stﬁedovûk˘

bály (od Tomá‰e Jaro‰e z roku 1552) a 1 barokním cim-

huty a Velislavova bible.

cisterciáck˘ klá‰terní komplex Porta Coeli v Pﬁed-

bálem (od Zachariá‰e Deitricha z roku 1735).“

Pﬁedposlední a poãetnou skupinou NKP je sou-

klá‰teﬁí u Ti‰nova, klá‰ter premonstrátek v Cho-

21 „Svûtovû unikátní daguerrotypie znázorÀující záti‰í

bor 29 lokalit z roku 2008, jejichÏ status nabyl

tû‰ovû v podobû pﬁestavby Jakubem Augustonem

ateliéru umûlce signovaná vynálezcem prvního prakticky

právní moci 1. ãervence onoho roku. BlíÏe tuto

z poloviny 18. století a Îelivsk˘ klá‰ter, jeden

pouÏívaného fotografického postupu Luisem J. Mandé

skupinu komentoval ponûkud hoﬁk˘ ãlánek Jiﬁího

z nejznámûj‰ích areálÛ s tvÛrãím vstupem barok-

Daguerrem (1787–1851), která byla zhotovena postu-

takÏe by ji

ní gotiky Jana BlaÏeje Santiniho. Církevní archi-

pem s niÏ‰í citlivostí je‰tû pﬁed zveﬁejnûním jeho vynále-

nebylo nutno blíÏe anotovat. Právû tato skupina

tekturu v nov˘ch NKP zastupuje i nûkolik jednotli-

zu v roce 1839. Na rubu vlastnoruãní zápis kníÏete Kle-

NKP dokládá postupn˘ my‰lenkov˘ posun v pojetí

v˘ch kostelÛ velmi rÛznorodého charakteru:

mense L. Metternicha, jenÏ daguerrotypii získal.“ Zdroj

kategorie NKP, neboÈ jiÏ nejde dominantnû o pa-

pozdnû gotick˘ chrám Nanebevzetí Panny Marie

http://monumnet.npu.cz/chruzemi/list.php?KrOk=&Na-

mátky v péãi státu, ale dokonce téÏ o nûkteré re-

v Mostû, jeden z na‰ich nejvût‰ích novogotick˘ch

zev=daguerrotypie (vyhledáno 22. 6. 2010).

stituované hrady a zámky (hrady Kost a âesk˘

kostelÛ – kostel sv. Jakuba Vût‰ího v Poliãce,

·ternberk, zámky Orlík, Humprecht a Nové Mûsto

vrcholnû barokní kostel sv. Maﬁí Magdaleny

mi/list.php?IdCis=NP%2C208&oKodKr=11&Limit=25

nad Metují). Je tím posílena objektivní kvalita NKP,

v centru Karlov˘ch VarÛ – jedna z nejzajímavûj‰ích

(vyhledáno 22. 6. 2010): „Vybran˘ soubor 5 pÛvodních

posuzovan˘ch bez ohledu na momentální vlastnic-

staveb Kiliána Ignáce Dientzenhofera –, gotick˘

automobilÛ Tatra (NW Präsident z roku 1898, Tatra 11

ké vztahy. Ucelenou skupinou NKP z roku 2008

kostel sv. Bar tolomûje v Koãí u Chrudimi, kter ˘

z roku 1925, Tatra 80 z roku 1935, Tatra 77a z roku 1937

jsou dále vybrané v˘znamné kostely v men‰ích

tvoﬁí jeden celek s pﬁistavûnou polygonální dﬁevû-

a Tatra 87 z roku 1947) ze sbírek Národního technického

mûstech nebo vesnicích, které jiÏ dávno zakotvily

nou zvonicí, a kostel Nejsvûtûj‰ího Srdce Pánû

muzea v Praze pﬁedstavuje unikátní reprezentanty produk-

v oborové literatuﬁe. Jejich zaﬁazení mezi NKP bylo

v Praze-Vinohradech od slovinského architekta

ce továrny Nesselsdorfer Wagenbau Fabriks-Gesellschaft

tedy spí‰e otázkou prestiÏe oboru památkové pé-

Josipa Pleãnika, nûkdy oznaãovan˘ za nejv˘znam-

Kopﬁivnice, resp. její nástupnické kopﬁivnické továrny Tat-

ãe, aby se posílila jeho srozumitelnost pro ‰ir‰í ve-

nûj‰í ãeskou církevní stavbu 20. století. Typolo-

ra. … Automobily dokládají nejenom v˘voj automobilového

KﬁíÏka ve Zprávách památkové péãe,

ﬁejnost.

24

23

27

Soubor NKP z roku 2008 také otevﬁel

22 V˘bûr a v˘znam viz http://monumnet.npu.cz/chruze-

designu a technického zdokonalování znaãky, ale souãas-

cestu stavbám mlad‰ím, a to i jin˘ch typologick˘ch

nû jde i o svûdky rÛzn˘ch historick˘ch událostí: automobil

druhÛ, jak˘mi jsou rondokubistická vodní elektrár-

■ Poznámky

NW Präsident z roku 1898 je nejstar‰ím automobilem vy-

na v Háji u Tﬁe‰tiny architektÛ Bohuslava Fuchse

18 BlíÏe k v˘bûru viz http://monumnet.npu.cz/chruze-

roben˘m na území tehdej‰ího Rakouska-Uherska; auto-

a Josefa ·tûpánka a jiÏ druhá vynikající stavba Ja-

mi/list.php?KrOk=&Nazev=kr%E1sn%E9ho+slohu (vyhle-

mobil Tatra 11 z roku 1925 znamenal pﬁevratné kon-

– ãi Lisko-

dáno 22. 6. 2010), vãetnû jejich v˘ãtu: „Vybran˘ soubor

strukãní ﬁe‰ení, ze kterého pak vycházely v‰echny dal‰í

va vila ve Slezské Ostravû. Typologicky dosud oje-

zahrnuje 6 soch, jeÏ jsou typick˘mi reprezentanty uvede-

modely; vÛz Tatra 80 vyroben˘ v roce 1935 byl vyroben ja-

dinûlou NKP je Rudá vûÏ smr ti v Dolním Îìáru

ného stylu v âechách i na Moravû: PlzeÀskou madonu (ko-

ko luxusní typ pro tehdej‰ího presidenta âSR T. G. Masa-

u Ostrova, symbolizující období totality se zneuÏí-

lem roku 1395) v kostele sv. Bartolomûje v Plzni, sochu

ryka v nepoãetné sérii; vÛz Tatra 77 z roku 1937 je prvním

váním práce politick˘ch vûzÀÛ.

Svat˘ Petr ze Slivice (kolem roku 1395) v kostele sv. Pet-

automobilem s aerodynamicky ﬁe‰enou karoserií na svû-

Na poãátku roku 2010 vláda prohlásila po-

ra v obci Milín, okres Pﬁíbram, sochu Svatá Kateﬁina z Ji-

tû; automobil Tatra 87 z roku 1947 proslul jak svojí kon-

ãtem druh˘ nejrozsáhlej‰í soubor NKP vÛbec,

hlavy (kolem roku 1400) v kostele sv. Jakuba v Jihlavû, Ji-

strukcí, tak i tím, Ïe v nûm podnikali své cesty kolem svû-

a to na svém zasedání dne 8. února. Zpráva vy-

hlavskou Pietu (kolem roku 1400) v kostele sv. Ignáce

ta J. Hanzelka a M. Zikmund.“

daná k tomuto aktu tiskov˘m servisem Minis-

v Jihlavû, TﬁeboÀskou madonu (kolem roku 1400) v kos-

23 Jiﬁí K¤ÍÎEK, cit. v pozn. 3, s. 324–325, kter˘ kromû

terstva kultur y âR uvádí: „Soubor novû prohlá-

tele sv. Jiljí v Tﬁeboni a ·ternberskou madonu (kolem

v˘ãtu dal‰ích NKP pﬁinesl spí‰e povzdech nad tím, Ïe

‰en˘ch národních kulturních památek obsahuje

1400) v kostele Zvûstování Panny Marie ve ·ternberku,

skupina obsahuje pﬁeváÏnû prestiÏní památky tak, aby

33 památek nemovit˘ch a 5 movit˘ch, a to ze

okres Olomouc.“

doplnila NKP v krajích, kde jich dosud bylo ménû, a spo-

v‰ech krajÛ na‰í zemû. Je zamûﬁen od novodo-

19 „Ucelen˘ soubor 417 movit˘ch archeologick˘ch nálezÛ

leãnost neﬁe‰í problém památek chátrajících.

bé architektur y 19. a 20. století, pﬁes umûlec-

pocházejících z velkomoravské sídelní aglomerace v Mikul-

24 Mezi takové patﬁí románské kostely sv. Mikulá‰e ve

ká díla, technické památky aÏ po vesnickou li-

ãicích je unikátním dokladem vyspûlé hmotné kultury Vel-

Vinci, sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, vrcholnû barokní

dovou kulturu tak, aby byly mezi národními

komoravské ﬁí‰e v období od 9. století do první poloviny

HildebrandtÛv kostel sv. Vavﬁince a sv. Zdislavy v Jablon-

kulturními památkami zastoupeny v‰echny nej-

10. století. Obsahuje pﬁedev‰ím pﬁedmûty (‰perky, sou-

ném v Podje‰tûdí, dal‰í neoddiskutovatelnû cenné klá‰-

v˘znamnûj‰í pﬁedstavitelé jednotliv˘ch skupin

ãástky v˘zbroje a v˘stroje) zhotovené z drah˘ch kovÛ. Sv˘m

tery (Milevsko, Teplá) a bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Pﬁi detailnûj‰ím pohledu na typolo-

rozsahem a kulturnû historickou hodnotou náleÏí k nejdÛ-

a sv. Cyrila a Metodûje z klá‰tera ve Velehradû.

gické rozloÏení nov˘ch NKP lze uvést, Ïe tato

leÏitûj‰ím souborÛm svého druhu ve stﬁední Evropû.“ Zdroj

25 První NKP zastupující dílo architekta Jana Kotûry pﬁed-

souhrnná charakteristika platí, i kdyÏ novodo-

http://monumnet.npu.cz/chruzemi/list.php?IdCis=NP%2

stavuje Muzeum v Hradci Králové vyhlá‰ené za NKP v ro-

bé, technické a lidové stavby jsou i nadále vy-

C200&oTyp=&Limit=25 (vyhledáno 22. 6. 2010).

ce 1995.

vaÏovány nov˘mi NKP z oblasti klasick˘ch archi-

20 V˘bûr a v˘znam viz http://monumnet.npu.cz/chruze-

26 Viz http://www.mkcr.cz/cz/tiskovy-servis/ceska-re-

tektonick˘ch památek.

25

na Kotûry – Národní dÛm v Prostûjovû

a typÛ.“

26

mi/list.php?IdCis=NP%2C205&oTyp=&Limit=25 (vyhle-

publika-ma-nove-narodni-kulturni-pamatky-48184/ (vydá-

Které a jaké tedy jsou „nejmlad‰í“ národní kul-

dáno 22. 6. 2010): „…velmi hodnotn˘ historick˘ soubor

no 8. 2. 2010).

turní památky? Naﬁízení vlády uvádí seznam no-

kampanologick˘ch památek tvoﬁen˘ 4 zvony: Zikmund

27 Za NKP byl vyhlá‰en zejména proto, Ïe jeho vûÏ ukr˘-

v˘ch NKP v ﬁazení podle krajÛ, v kontextu v˘‰e

(od Tomá‰e Jaro‰e z roku 1549), Václav (od Ondﬁeje

vá rodnou svûtniãku hudebního skladatele Bohuslava

uvedeného je tento ãlánek pﬁibliÏuje v typologic-

a Matou‰e na Novém Mûstû praÏském z roku 1542), Jan

MartinÛ.

kém rozﬁazení.

Kﬁtitel (od Stanislava na Starém Mûstû praÏském z roku
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Obr. 8. Dobﬁív (okres Rokycany), vodní hamr. (Foto Pavel Bure‰, 2009)

Typologicky zcela unikátní NKP je budova b˘valé jízdárny ve vsi Svûtce u Tachova.

Fenomén ãeského architektonického kubismu
v souboru NKP reprezentuje jeho vrcholná stavba,

Historizující architekturu konce 19. století re-

kterou je DÛm U âerné Matky BoÏí od Josefa Go-

vá, 2009)

prezentují dvû skvûlá díla lázeÀského stavitelství

ãára, vystavûn˘ v letech 1911–1912 na expono-

Obr. 10. Svûtce (okres Tachov), jízdárna. (Foto Radovan

v Karlovarském kraji. Jsou to takzvané Císaﬁské

vaném místû praÏského Starého Mûsta.

Kodera, 2009)

láznû v Karlov˘ch Varech, okázalá stavba ve stylu

Krematorium v Pardubicích od architekta Pavla

francouzské novorenesance osvûdãeného atelié-

Janáka z let 1921–1923 reprezentuje dal‰í spe-

ru architektÛ Ferdinanda Fellnera a Hermanna

cifick˘ styl ãeské architektur y první tﬁetiny

gicky zcela jedineãnou NKP je barokní hﬁbitov ve

Helmera, a LázeÀská kolonáda v Mariánsk˘ch

20. století – rondokubismus s v˘znamn˘mi prvky

Stﬁílkách, vybudovan˘ v letech 1730–1743.

Lázních, vynikající stavba architektÛ Hanse Mik-

citací národních v˘tvarn˘ch prvkÛ.

Obr. 9. Písek, hﬁebãinec, plocha dvora. (Foto Jana ·torko-

Soubor nov˘ch NKP obsahuje i pût zámkÛ. Jed-

sche a Juliana Niedzielského z let 1888–1889

Funkcionalismus zastupuje ve skupinû NKP Ho-

ná se o areály v Pardubicích a ve Vimperku a zá-

s elegantní litinovou konstrukcí odlitou v Ïelezár-

tel Avion v centru Brna, budova z roku 1928 od ar-

mek âervené Poﬁíãí. Zámek v PrÛhonicích byl za

nách v Blansku.

chitekta Bohuslava Fuchse, která se stala jedním

NKP prohlá‰en spolu se sv˘m jedineãn˘m kraji-

Status NKP získala jedna z nejv˘znamnûj‰ích

náﬁsk˘m parkem. K zámku v Zákupech, kter ˘ je

secesních staveb stﬁední Evropy, vila bankéﬁ-

Skupina technick˘ch NKP obsahuje jak stavby

jiÏ NKP od roku 1995, byla pﬁipojena dosud ménû

ské rodiny Otta a Eugenie PrimavesiÛ v Olo-

vesnické, tak pﬁíklady sofistikované industriální ar-

známá a veﬁejnosti stále nepﬁístupná ãást jedi-

mouci, postavená podle projektu vídeÀsk˘ch ar-

chitektury. V‰echny jsou navíc veﬁejnosti pﬁístup-

neãného hospodáﬁského dvora, komplex stájí

chitektÛ Franze von Krausse a Josefa Tölka

né. Nejstar‰í z nich je vodní hamr v Dobﬁívi, stavba

a koníren, které funkãnû k zámku patﬁí.

v roce 1906.

z poãátku 19. století se zachoval˘m strojním zaﬁí-

282
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Obr. 11. Praha-Bubeneã, ãistírna odpadních vod. (Foto

Williama Henryho Lindleyho. Pﬁehradní dílo Te‰nov

·táflova chalupa v Havlíãkovû Brodû ve svém

·árka Jirou‰ková, 2010)

na ﬁece Labi, vybudované v letech 1910–1918

roubeném jádru obsahuje d˘mnou jizbu, charak-

Obr. 12. Te‰nov (okres Trutnov), pﬁehradní dílo Les Krá-

(známûj‰í pod názvem pﬁehrada Les Království

teristickou vûtracím otvorem pro odchod kouﬁe

lovství. (Foto Karel Kuãa, 2008)

nebo i pﬁehrada Bílá Tﬁeme‰ná) tvoﬁí zcela ojedi-

v horní ãásti stûny hlavní obytné místnosti. Jedna

Obr. 13. Krnov (okres Bruntál), dezinatura textilní to-

nûlé stavební dílo pozdního architektonického ro-

z nejvût‰ích rouben˘ch staveb severov˘chodního

várny Alois Larisch, ruãní Ïakár. (Foto Michaela Ry‰ková,

mantismu s vûÏemi a domem hrázného s novogo-

Podkrkono‰í, zájezdní hospoda Dﬁevûnka v Úpici,

2008)

tick˘m tvaroslovím. Obloukovû koncipovaná hráz

je nejstar‰í úpickou stavební památkou s trámo-

díla je dlouhá 224 a vysoká 41 m. Vzorkovna tka-

v˘m dﬁevem datovan˘m na zaãátek 17. století.

zením a pﬁívodními vantroky z pﬁilehlého Hamer-

nin v areálu textilní továrny Alois Larisch v Krnovû,

Fojtství ve Velk˘ch Karlovicích je jedineãn˘m cel-

ského rybníka. Zdûn˘ vûtrn˘ ml˘n v KuÏelovû pﬁed-

takzvaná dezinatura, se dochovala ve stavu „po-

kem svého druhu,

stavuje nejlépe zachoval˘ vûtrn˘ ml˘n holandského

sledního pracovního dne“ s plnû funkãním technic-

dinou zdûnou, a tedy v˘razem odli‰nou vesnickou

typu u nás. Byl postaven v roce 1842, na poãátku

k˘m zaﬁízením.

28

datováno je k roku 1793. Je-

20. století doplnûn o obytné stavení a stodolu, po

RovnûÏ pûtice nov˘ch vernakulárních NKP je

ukonãení provozu zachránûn Technick˘m muzeem

rÛznorodá stáﬁím, typologicky i regionálnû. Dlas-

■ Poznámky

v Brnû, které jej v roce 1977 zpﬁístupnilo veﬁejnos-

kÛv statek v Dolánkách u Turnova je ve své sou-

28 Urãitou raritou je to, Ïe stavební podoba rychty byla ce-

ti. âistírna odpadních vod v Praze-Bubenãi pﬁedsta-

ãasné podobû mimoﬁádnû cenn˘m pﬁíkladem

nûna jiÏ v polovinû 20. století natolik, Ïe se kopie areálu

vuje nejstar‰í dochované zaﬁízení tohoto typu v Ev-

vesnické usedlosti typu takzvaného pojizerského

stala souãástí Dﬁevûného mûsteãka Vala‰ského muzea

ropû a byla postavena v letech 1900–1906 podle

domu, se v‰emi charakteristick˘mi stavebními

v RoÏnovû pod Radho‰tûm, kde dodnes stojí. Rychta je

vítûzného soutûÏního projektu anglického inÏen˘ra

a v˘tvarn˘mi atributy jeho obytné ãásti. Takzvaná

tak „dvojnásobnou NKP“.
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Obr. 14. Krnín (okres âesk˘ Krumlov), dÛm ãp. 3, pozdnû stﬁedovûká usedlost. (Foto Pavel Bure‰, 2010)
Obr. 15. Dolánky (okres Semily), DlaskÛv statek. (Foto
Pavel Bure‰, 2009)
pergamen z období 1330–1340, kter˘ je v˘znamn˘m dokladem hornoitalské kniÏní malby druhé
ãtvrtiny 14. století. ¤ada vyobrazení je zde dolo29

Ïena historicky vÛbec poprvé.

Památku vydraÏi-

la v roce 2005 pro své sbírky Národní knihovna
âeské republiky.
Pﬁemyslovsk˘ krucifix z Jihlavy je unikátní ranû
stﬁedovûká památka, restaurovaná péãí Královské kanonie premonstrátÛ na Strahovû ve druhé
polovinû 90. let 20. století a zatím vystavovaná
ve sbírkách Strahovského klá‰tera.
Îelezniãní motorov˘ vÛz M 290.001 s názvem
Slovenská strela od ãervence 1936 fungoval jako
expresní Ïelezniãní spoj mezi Prahou a Bratisla-

14

vou. Památka je jedin˘m dochovan˘m exempláﬁem pÛvodní dvojice prototypov˘ch motorov˘ch
vozÛ a je uchovávána v muzeu podniku Tatra Kopﬁivnice.
âeská republika má tedy od leto‰ního roku 276
národních kulturních památek, z toho 260 nemovit˘ch a 16 movit˘ch. Kategorie NKP je ze své podstaty kategorií v˘bûrovou, která by mûla zahrnovat
jak památky klíãové z pohledu dûjin ãeského národa, tak památky reprezentující nejcennûj‰í architektonická a umûlecká díla jednotliv˘ch slohov˘ch
epoch vãetnû reprezentativních dokladÛ Ïivota
a tvorby v‰ech vrstev spoleãnosti. Po nûkolika roz‰íﬁeních v posledních letech se seznam NKP zaãíná tomuto ideálu v˘znamnû pﬁibliÏovat. Pﬁesto je‰tû nûkterá ‰piãková díla zÛstávají stranou. Dal‰í,
i kdyÏ poãetnû jistû omezené doplnûní seznamu
NKP tedy zÛstává stále aktuální a mûlo by b˘t
pﬁedmûtem ‰ir‰í odborné diskuse. Je jisté, Ïe

15

stavbou v souboru nov˘ch NKP je zemûdûlská

o bohatû zdoben˘ dvouramenn˘ relikviáﬁov˘ kﬁíÏ

nadstandardní dohled nad údrÏbou, konzervací,

usedlost ãp. 3 v Krnínû, b˘val˘ svobodnick˘ dvo-

byzantského tvarosloví, jehoÏ pÛvod je pﬁedpo-

restaurováním ãi celkovou obnovou tohoto seg-

rec z doby okolo 1500 se dvûma s˘pkami a ãet-

kládán v Uhrách, odkud jej do âech pﬁivezla v ro-

mentu kulturního dûdictví má nezanedbateln˘ do-

n˘mi pozdnû gotick˘mi prvky.

ce 1270 matka královny Kunhuty, Anna Uherská,

pad na vytíÏenost jak pracovníkÛ NPÚ, tak pracov-

Typologicky zajímavou novou NKP je celek

pﬁi útûku z Uher. Poté se dostal do drÏení Závi‰e

níkÛ krajsk˘ch úﬁadÛ, které jsou podle aktuálního

hﬁebãince v Písku, budovaného od roku 1902

z Falken‰tejna, Kunhutina manÏela, kter˘ jej nej-

památkového zákona v˘konn˘mi orgány státní

podle projektu architekta E. Sychrovského. Areál

spí‰e vûnoval klá‰teru ve Vy‰‰ím Brodû.

správy. Takto pragmatické úvahy by v‰ak nemûly

Takzvan˘ Svûtelsk˘ oltáﬁ je od roku 1857 umís-

b˘t jedin˘m hlediskem posuzování odborné vyvá-

tûn˘ v kostele sv. Barbory v Adamovû u Brna, kte-

Ïenosti souboru NKP, kter ˘ i pﬁi dne‰ním poãtu

·kálu nov˘ch NKP doplÀuje archeologická lo-

r ˘ byl právû v té dobû vystavûn v novogotickém

(blíÏícím se tﬁem stÛm) tvoﬁí skuteãnû v˘bûrov˘

kalita Dolní Vûstonice-Pavlov, jedno z na‰ich vÛ-

slohu. Vlastní oltáﬁ pochází z let 1516–1525

a exkluzivní segment na‰eho hmotného kulturní-

bec nejcennûj‰ích nalezi‰È z hlediska prohlubo-

a byl souãástí vybavení cisterciáckého klá‰tera

ho bohatství.

vání poznání dokladÛ o zpÛsobu Ïivota na‰ich

u dolnorakouského mûsta Zwettl. Oltáﬁ je monu-

pﬁedkÛ v dobách pﬁed mnoha tisíci let.

mentálním ﬁezbáﬁsk˘m dílem, obsahujícím ve své

■ Poznámky

kompozici celkem 59 pozdnû gotick˘ch soch vy-

29 Viz Zdenûk UHLÍ¤: Zlomek latinského pﬁekladu Kroniky

ﬁezan˘ch z lipového dﬁeva.

tak ﬁeãeného Dalimila, Knihovna (online) 16, 2005, ã. 1,

byl tehdy novátorsky ﬁe‰en s ohledem na poÏadavky zdravého ustájení plemenn˘ch hﬁebcÛ.

K souboru NKP náleÏí i pûtice movit˘ch kulturních památek z rÛzného období a s nejrÛznûj‰ím
osudem. Takzvan˘ Závi‰Ûv kﬁíÏ je jednou z nej-

Zlomek latinského pﬁekladu Kroniky tak ﬁeãe-

vzácnûj‰ích památek svého druhu na svûtû. Jde

ného Dalimila, takzvané Dalimilovy kroniky, je
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