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Úvod

Do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ÚSKP) se 
památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma nemovitých kulturních 
památek, nemovitých národních kulturních památek, památkových rezervacích 
nebo památkových zón zapisují podle § 7 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči.  

Vznik ochrany

- zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách (památkové rezervace, ochranná 
pásma)

- § 42 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (za památkové rezervace 
se považují památkové rezervace prohlášené podle dřívějších právních předpisů, 
ochranná pásma se považují za ochranná pásma zřízená podle dřívějších právních 
předpisů)

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkové rezervace, památkové 
zóny, ochranná pásma)



Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách



Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

§ 5 Památkové rezervace

(1) Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě 
archeologických nálezů, může vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou 
rezervaci a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném 
rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními 
památkami.

(2) Vláda České republiky nařízením stanoví obecné podmínky zabezpečování státní památkové péče 
v památkových rezervacích.

§ 6 Památkové zóny

(1) Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historické 
prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo 
kultury po projednání s krajským úřadem prohlásit opatřením obecné povahy za památkovou zónu a 
určit podmínky její ochrany.

(2) Podrobnosti o prohlašování památkových zón stanoví obecně závazný právní předpis.



§ 17 Ochranné pásmo

(1) Vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, vydá obecní úřad 
obce s rozšířenou působností po vyjádření odborné organizace státní památkové péče územní 
rozhodnutí o ochranném pásmu a určí, u kterých nemovitostí v ochranném pásmu, nejsou-li 
kulturní památkou, nebo u jakých druhů prací na nich, včetně úpravy dřevin, je vyloučena 
povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2; tato povinnost je vyloučena 
vždy, jde-li o stavbu, změnu stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž 
provedením se nezasahuje žádným způsobem do vnějšího vzhledu této nemovitosti. Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo 
učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.

(2) Je-li nezbytné k vytvoření ochranného pásma získat některé pozemky nebo stavby, popřípadě 
provést jejich odstranění a nedojde-li k dohodě s vlastníkem, lze pozemky a stavby vyvlastnit. Lze 
také nařídit nezbytné úpravy stavby, jiného zařízení nebo pozemku.

(3) Jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové 
zóny nebo jejich prostředí, vymezí obdobně obecní úřad obce s rozšířenou působností ochranné 
pásmo na návrh krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče. 
Povinnost vyžádat si závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 je vyloučena, jde-li o stavbu, změnu 
stavby, udržovací práce, umístění nebo odstranění zařízení, jejichž provedením se nezasahuje 
žádným způsobem do vnějšího vzhledu nemovitosti v tomto ochranném pásmu, která není 
kulturní památkou.



§ 17 Ochranné pásmo - pokračování

(4) Vznikne-li vlastníku nebo uživateli pozemku, který není ve státním majetku, majetková újma v 
důsledku opatření podle odstavců 1, 2 a 3, přísluší mu přiměřená náhrada, kterou poskytuje obec 
s rozšířenou působností.

(5) O změně ochranného pásma nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 
památkové zóny rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností na návrh krajského úřadu, 
který tento návrh předem dohodne s ministerstvem kultury.

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může po vyjádření odborné organizace státní 
památkové péče pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud se 
změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může je i zrušit, pokud zanikl předmět 
ochrany.

(7) Podrobnosti o vymezení ochranného pásma stanoví obecně závazný právní předpis.



ÚSKP – počet

Památkové rezervace – 114

- městské - 39

- vesnické - 61

- archeologické - 9

- ostatní - 5

Památkové zóny – 498

- městské – 255

- vesnické – 216

- krajinné - 27

Ochranná pásma - 452



+ další kritéria vyhledávání (názvu, katastrálního území apod.)

Památkový katalog veřejná část



Památkový katalog veřejná část - vyhledávání



Příklad vyhledaného záznamu



Příklad vyhledaného záznamu - detail

přechod na detail právního stavu



Příklad vyhledaného záznamu – detail právního stavu

zobrazí všechny nebo 
aktuálně chráněné 
prvky na ploše 
vybraného území 



Zobrazení všech aktuálně chráněných prvků na ploše vybraného území



Přechod na konkrétní dokument v MIS

přechod na veřejné 
dokumenty v MIS 



Dokumenty v MIS



Dokumenty v MIS - detail



Přechod na konkrétní polygon

přechod na polygon 
do geoportálu



Zobrazení polygonu v geoportálu



Přechod do interního katalogu



Památkový katalog vnitřní část – Rejstřík ÚSKP + právní akty



Památkový katalog vnitřní část – pokračování – Související prvky - Soupis



Památkový katalog vnitřní část – pokračování - PI



Ukázka dokumentu v MIS



Památkový katalog vnitřní část – pokračování – Dokumenty ESS



Nejen z důvodu přípravy na poskytování dat pomocí Územních účelových prvků 
je nutné provést revize dle závěrů z jednání s MK ze dne 9. 6. 2020

Závěry:

a) Pro určení hranice/plochy chráněného území je závazný právní akt, kterým
bylo chráněné území a ochranného pásmo prohlášeno a publikováno.

(pozn. např. v rámci současného vyhlašování PZ opatřením obecné povahy, je již
mapa součástí právního aktu, kterým je chráněné území prohlášeno.)

b) Pokud mapa nebyla součástí právního aktu dle bodu a), mapa není závazným
právním podkladem a pro určení hranice vedené v ÚSKP je textové vymezení
prioritní. Mapa v tomto případě může sloužit jako podpůrný dokument pro
určení hranice/plochy v případě nejasného, nepřesného vymezení či zjevné
nesprávnosti (administrativní chyby) v publikovaném právním aktu.

Pozn. Pro určení map, které byli mapovými přílohami jednotlivých právních
aktů, jsou také důležité údaje na mapě uvedené, zda je mapa korektně
datována, signována a opatřena razítkem.

Postup pro určení hranice památkově chráněného 
území a ochranného pásma



c) V případě právních aktů prohlášení, ve kterých není hranice vymezena
popisem, ale je v nich uveden odkaz na mapovou přílohu vymezující rozsah
památkově chráněného území, je důležité v případě existence více variant
mapových příloh zjistit tu, která byla rozeslána a uložena na uvedených
místech. Nápomocny mohou být i další dokumenty, které se k procesu
prohlašování vztahovaly.

d) Není možné akceptovat do mapy následně přidaná území, která jsou sice
hodna ochrany, ale v textu jasně uvedená nejsou, nebo naopak území odebrat,
protože nemají hodnoty a v prohlášení zmíněná jsou.

e) Pro určení rozsahu ochrany je rozhodující stav polohopisu KN v době
prohlášení chráněného území. Případné následné změny v KN nemají na rozsah
ochrany vliv.

Postup pro určení hranice památkově chráněného 
území a ochranného pásma - pokračování



Z jednání pracovní skupiny pro projednávání problematických otázek vedení
ÚSKP vyplynuly další níže uvedené závěry, které budou taktéž součástí
připravované „Metodiky určování přesného rozsahu kulturních památek a
způsob jejich evidence“.

OP může sloužit jen k ochraně KP, pro něž bylo vymezeno. Nelze jím plošně
regulovat změny, které nemají dopad na KP, pro které bylo OP vymezeno, ani
když je ve výroku obecně uvedeno, že OP slouží k ochraně staveb či věcí.

Pokud trvale zanikne předmět ochrany (KP/NKP, pro kterou bylo OP
vyhlášeno - např. je zrušeno prohlášení za KP), pak rozhodnutí o OP zruší po
vyjádření NPÚ příslušný orgán státní památkové péče, tj. příslušný obecní
úřad ORP. (§ 17 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb.: „Obecní úřad obce s rozšířenou
působností může po vyjádření odborné organizace státní památkové péče
pravomocné rozhodnutí vydané podle odstavce 1 nebo 3 změnit, pokud se
změnil účel, pro který bylo ochranné pásmo vymezeno, a může je i zrušit,
pokud zanikl předmět ochrany.“)

Problematika ochranných pásem



Ochranné pásmo dle § 5 zákona č. 22/1958 Sb.: Ochrana KP vznikla už v
okamžiku, kdy byly splněny zákonné znaky kulturního statku dle § 2 zákona.
Ochranné pásmo KP tedy bylo možné vyhlásit, aniž by tato KP/více KP, byla
evidována ve státním seznamu. Takové OP je dle § 42 odst. 2 zákona o státní
památkové péči účinné i dnes, pokud byla některá z KP, pro které bylo OP
vymezeno, zapsána do 1. 1. 1988 do státního seznamu. (To mimo jiné
znamená, že OP není určené k ochraně KP následně prohlášených dle zákona
č. 20/1987 Sb.). Problematika tzv. pozdních zápisů KP.

Ochranné pásmo dle § 17 zákona č. 20/1987 Sb.: Vymezení OP je možné
pouze ke KP evidovaným v ÚSKP v okamžiku vyhlášení OP.

Problematika ochranných pásem - pokračování



Provést revizi rozsahu v geoportálu dle výše uvedených závěrů z jednání s
MK – zodpovědnost EDIS ÚOP

(pozn. revize zahájit od chráněných územích, které byly prohlášeny před rokem
2003, teprve poté přistoupit ke zbývajícím, které již byly zpracovány nad
aktuální KM v GIS)

Pokud je vše v souladu, EDIS ÚOP zanese do tabulky do sloupce D jméno
editora + OK a do sloupce E datum kontroly.

Odkaz na tabulku

https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/609052781990427066

Náhled:

Postup věcné revize – revize rozsahu

https://pagis.npu.cz/sheet/oo/r/609052781990427066


Pokud není v souladu s výše uvedeným (např. vedení hranice neodpovídá
textu, neodpovídá pozemkům z doby prohlášení, mělo by dojít ke
zmenšení/zvětšení rozsahu), ÚOP zanese do tabulky do sloupce D a
následuje konzultace s odd. ENP GnŘ

ÚOP ke konzultaci připraví veškeré podklady (např. katastrální mapu z doby
prohlášení, návrh změn vedení hranice včetně zdůvodnění apod.)

Pokud má skutečně dojít ke zmenšení/zvětšení rozsahu, výsledek do tabulky
zanese odd. ENP GnŘ (sloupec F a G, za poslední dva roky bude zaneseno
zpětně)

Odd. GIS GnŘ dohodnutý opravený rozsah začlenění do geodatabáze a
doplní do tabulky (sloupec H a I).

Pokud pouze dochází ke zpřesnění hranice např. v důsledku digitalizace
katastru, konzultace není nutná, pouze v případě pochybností/rozporů

Postup revize - pokračování



Postup revize - pokračování

GnŘ odd. GIS:

- pokud se mění rozsah - začlenění nového rozsahu

- vytvoření finálního zákresu nad aktuální katastrální mapou

GnŘ odd. ENP:

- vložení mapy do MIS, propojení s příslušným právním stavem, dokument
je veřejný a označen jako náhledový

- odeslání finálního zákresu konkrétnímu kraji, ORP, dotčené obci,
poskytovatelům ÚAP, MK, na vědomí EDIS ÚOP, GnŘ odd. GIS, odd.
specialistů

ÚOP EDIS + GnŘ ENP

- pokud není zanesen kód ochrany nemovitosti v katastru nemovitostí a v
předmětném katastrální území je již digitální KM - ÚOP EDIS připraví
podklady (mapu + výčet pozemků) pro GnŘ odd. ENP, které žádosti na KN
jednotně odesílá.



Postup revize - pokračování

ÚOP EDIS + GnŘ ENP

- Nutné provést i revizi dokumentů napojených na Soupis a na Rejstřík ÚSKP
(Seznam právních stavů)

- Prohlášení/mapy/zákresy se obecně připojují na Rejstřík ÚSKP (Seznam
právní stavů), fotografie na Soupis.

- U mapových podkladů, které nebyly součástí právních aktů a jsou chybné/v
rozporu s provedenou revizí, je nutné v MIS v poli „Popis dokumentu“
doplnit např. „NEODPOVÍDÁ TEXTU, NEURČUJE ROZSAH, v místech s
nejasným textem použito při věcné revizi“, přístup k dokumentu: „Interní“,
pro státní správu „Ano“.

GnŘ odd. ENP

- revize Seznamu právních aktů (např. nabytí právní moci/účinnosti)



rejstříkové číslo ÚSKP 1108 

(https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/vlcnov-kojiny-84325)

Výňatek z textu Nařízení vlády č. 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 :

Příklad provedené revize: VPR Vlčnov – Kojiny

https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/vlcnov-kojiny-84325


Dvě nedatované mapy od PhDr. Věry Kovářů – odlišné vedení hranice:

Příklad: VPR Vlčnov – Kojiny - pokračování



Postup revize - pokračování

Příklad vyplněné tabulky: Vlčnov – Kojiny (řádek č. 135):



Geoportál výchozí stav:

Příklad: VPR Vlčnov – Kojiny - pokračování

Geoportál po opravě:



VPR Vlčnov - Kojiny



Děkuji Vám za pozornost.



Kristina Hendrychová

oddělení evidence nemovitých kulturních památek

tel. 257 010 119, 724 663 600
hendrychova.kristina@npu.cz


