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Kulturní památky v ČR 

Kulturní památky  

Dělí se na: 

movité – cca 49 tis. předmětů 

nemovité – cca 40 tis. nemovitostí z toho cca 15% dřevěných staveb neobývaných nebo příležitostně obývaných, což 
jsou kostely, zvonice, fary, chalupy (většinou roubené) apod. 
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Dřevěné kulturní památky v ČR 

Ukázky dřevěných kulturních památek 

Jsou významnou součástí kulturního bohatství národa. 

Některé jsou soustředěny do skanzenů. V roce 2019 vznikla  transformací z Valašského muzea v přírodě v 
Rožnově pod Radhoštěm nová instituce Národní muzeum v přírodě, která sdružuje skanzeny v majetku 
státu Zubrnice, SLS Vysočina (Veselý kopec, Hlinsko) a Příkazy.  
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Skanzeny: Hamouzův statek, Vysočina – Veselý kopec, Betlém, Rožnov p./Rad., Zubrnice  

 

Dřevěné kulturní památky v ČR 
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Požární ochrana  

Standardní zajištění hasicími přístroji a elektrickou požární signalizací 

Stabilní hasicí zařízení nemá NPÚ nainstalováno v žádné dřevěné kulturní památce 

Pro zvýšení úrovně požární ochrany těchto staveb NPÚ provedl požární průzkumy ve spolupráci s HZS, z 
prevence i IZS – doporučení HZS zajistit v místě dostatek požární vody, úpravy přístupových cest nebo 
nástupních ploch, u významných staveb SHZ 

Provádění prověřovacích a taktických cvičení  

Udržovat v okolí budov pořádek – neumísťovat odpadkové koše u budov, pravidelný úklid, sekání trávy, 
odstraňování náletové zeleně 

Zajistit zákaz kouření, rozdělávání ohně v areálu, zpracovat návštěvní řád 

Při kulturních akcích nastavit jasná pravidla provozovatelům stánků, požadovat revize elektrických a 
plynových zařízení, rozvrhnout stánky dle provozovaných činností, zpracovat evakuační plán návštěvníků 

Při rekonstrukčních a údržbových pracích prokazatelně seznámit externí firmu s místními provozními 
předpisy včetně řádného proškolení v oblasti požární ochrany např. pokyny k provádění svařování 

Provádět pravidelné kontroly dodržování nastavených opatření 

Při rekonstrukci musí investor postupovat v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, §26 Stavba památkově chráněná odst. 1, písm. b) 
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Použití protipožárních nátěrů na dřevěné konstrukce kulturních památek 

Argumenty proti použití v krovech památkových objektů a celodřevěných stavbách, kde se nacházejí 
dřevěné prvky stovky let staré : 

Ukázka poškození dřeva použitými nátěry v 70. a 80. letech minulého století  

 

Dřevěné kulturní památky v ČR 
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Použití protipožárních nátěrů na dřevěné konstrukce kulturních památek 

Argumenty proti použití v krovech památkových objektů a celodřevěných stavbách, kde se nacházejí 
dřevěné prvky stovky let staré : 

Ukázka požární odolnosti masivních dřevěných trámů bez požárních nátěrů – prověřeno požárem  
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Použití protipožárních nátěrů na dřevěné konstrukce kulturních památek 

Argumenty proti použití v krovech památkových objektů a celodřevěných stavbách, kde se nacházejí 
dřevěné prvky stovky let staré : 

Ukázka požární odolnosti masivních dřevěných trámů bez požárních nátěrů – prověřeno požárem  

 

Dřevěné kulturní památky v ČR 
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Krátká historie kostela Božího Těla v Gutech u Třince 

Dřevěná stavba pocházela z druhé poloviny 16. století (vznik v r. 1563) a byla jedním z nejvýznamnějších 
dřevěných kostelů se štěnýřovou věží a zároveň patřila k nejlépe zachovanému typu sakrálních staveb 
spadajících do skupiny dřevěných kostelů Těšínska a severovýchodní Moravy. 

Kostel byl úmyslně zapálen 3 mladými muži v noci z 2. na 3. srpna 2017. K založení požáru použili 
donesené 4 plastové lahve benzínu, 3 položili ke zdi kostela a čtvrtou polili jejich okolí. Poté vše zapálili a 
následně točili mobilním telefonem. Za tento čin byli odsouzeni na 9, 8 a 3,5 let do vězení a náhrada 
byla stanovena na 20 mil. Kč. 

Oheň kostel zcela zničil. Důvodem bylo poměrně pozdní nahlášení požáru (chyběla zde EPS a jeho 
poloha je na odlehlém místě), rychlé šíření požáru na celý kostel, špatná dostupnost (kolem kostela je 
hřbitov a les) a nástupní prostor, nedostatek zdrojů vody v blízkosti, velmi silný vítr. 

Nasazeno bylo 11 jednotek hasičů (4 profesionální HZS a 7 jednotek sboru dobrovolných hasičů). Požár 
se podařilo dostat pod kontrolu za necelou hodinu, pak zde zůstala místní jednotka na dohašování a 
hlídání požářiště.  

Pozitivní z hlediska zásahu bylo, že se požár nerozšířil na okolní smíšený les, neboť bylo okolí chráněné 
vodními proudy.  

Poškozen byl mimo kostela i okolní les a několik náhrobních kamenů. Kde byla škoda odhadnuta na cca 1 
mil. Kč. 

 

Požár dřevěného kostela Božího Těla v Gutech 
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Dojezdová 

vzdálenost HZS 



Bezprostředně po zajištění spáleniště kostela zahájili pracovníci památkové péče jeho 
dokumentaci za použití digitálních technologií (blízká fotogrammetrie – pozemní, dron) 

Za pomoci metod archeologického terénního výzkumu dohledávali zbytky movitého vybavení 

Následovala operativní dokumentace pozůstatků stavebních konstrukcí a proveden byl 
zjišťovací archeologický výzkum, spolu s rozšířeným archivním průzkumem 

Částečně byla realizována dokumentace některých ohořelých dřevěných prvků 

Výsledky všech těchto aktivit průběžně precizují postup památkové obnovy této významné 
památky 

Zahájení prací na obnově kostela 
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Stav před požárem 
vpravo 1929, vlevo 2016 



2. 8. 2017  

www.zpravy.idnes.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek požáru v Gutech z časopisu HZS „112“ 
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Obrázek požáru v Gutech www.zprávy.idnes.cz  
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http://www.zprávy.idnes.cz/
http://www.zprávy.idnes.cz/


Stav bezprostředně 

po požáru 



Průzkum a dokumentace spáleniště 



Odvoz a uskladnění trosek 



Pozůstatky vybavení 

před požárem 
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Stav po odklizení trosek 

(fotogrammetrická 

dokumentace) 



Zahájení prací na obnově kostela 

Eva Polatová l 20. června 2019, TMB 

Pro postup obnovy byla ustavena expertní skupina sestavená z odborníků. 

Koncepce obnovy kostela: 

Kostel na částečně původních základech bude opět kulturní památkou 

Měl by být obnoven jako tvarová a materiálová rekonstrukce, která se bude maximálně možným způsobem blížit 
historické a autentické podobě původního objektu 

Realizace stavby má směrovat do stavu zachyceného projektovou dokumentací z 50. let minulého století a 
historickou fotodokumentací – ne ke stavu před vyhořením 

Základy by měly být z místního kamene s využitím dochovaných reliktů 

Převažovat by mělo ruční opracování dřevěných částí kostela tradičními tesařskými technikami – sporný bo: plná 
autenticita řemesla jako navrácená hodnota 

Mobiliář interiéru a jeho vnitřní vybavení jsou řešeny na základě výtvarného návrhu interní soutěže 



Odhalování základů 



Pozůstatky původních 
základů 



Vyskládání nových 
základů 



 
Dřevěné prvky: 
- jedle ze zimního kácení  
- prahová obtáčka z dubu 
- stěny lodě a presbytáře (tělo   
  stavby): půlkuláče – segmenty se    
  styčnou plochou 
- rozřezány a tesány, finálně by měly   
  být hoblovány velkými uběráky 
 

 



Příklad rekonstrukce trámu z jižní roubené stěny presbytáře včetně tesařského 

spoje s vnitřním zámkem 

                         Schéma pořízení fotogrammetrické dokumentace prvku č. 706 

prvek č. 715 



- příklad nárožního spoje s vnitřním zámkem 
 
- v exteriéru se uplatňující půlkulatina 



- slavnostní otevření po obnově    
   v roce 2012 
- rovné vnitřní stěny 
- hudební kruchta, která bude   
  obnovena 



Dřevěné prvky: 
pro krov a některé interiérové    
prvky – hraněné smrkové trámy 
byly opracovány ručním tesáním 
 
1. krok:  měření 
 
 

2. krok:  vrubování 



3. krok:  
hrubování 
bradatkou 
alias 
pantokem 



4. krok: tesání širočinou 



 
 

Workshop opracování dřeva 
tradičními postupy, Rožnov p. R., 
červen 2018 
 
 



V současnosti jsou 
veškeré dřevěné prvky 
pro hrubou stavbu 
připraveny. 



Příprava 
šindele:   
třepení 
špalků, 
štípání 



Stav před požárem 
vpravo 1929, vlevo 2016 



Příprava šindele: 
- strouhání 
- ražení drážky, frézka 
 



Příprava 
šindele, 
sušení, 
balení 



 
  
 

Dobová 
fotografie 
 z r. 1899 



Zahájení prací na obnově kostela – co již bylo vykonáno 
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Dokumentace reliktů, archeologický průzkum, úpravy terénu, vyskládání základů stavby s 
použitím původních kamenných prvků, skácení potřebného dřeva a základní opracování 
dřevěných částí stavby 

Návrh obnovy je stále v procesu zpracování, na jaře 2018 byl zpracován a schválen záměr, 
úplná projektová dokumentace stále není k dispozici, dle kolegy památkáře, hlavním sporným 
bodem byla hydroizolace 

Zatím byly vyskládány základy a podezdívky, stavba zatím nezačala, neboť nebylo ještě 
dokončeno stavební řízení, firma je vybrána, zahájení stavby snad v polovině r. 2019 

Poskytnutí finančních prostředků – pojistka, ostravsko-opavského biskupství a veřejná sbírka  

 



Předmět zkoumání: 

Dřevěné kulturní památky neobývané nebo 
obývané příležitostně 

 

Kostely  

Zvonice 

Jiné stavby (fary, chaty apod.) 

 

Celkem 49 objektů 

Vynechal: roubené venkovské domy (tvoří 
většinu dřevěného stavebního fondu) 

Královéhradecký kraj aktuálně: 3034 KP 

Z toho cca 10-20 % dřevěných 

 

Průzkum stavu zabezpečení „zranitelných“ památek:  

Ing. Jiří Balský l Aktuální stav spolupráce HZS ČR a NPÚ v Královéhradeckém kraji  



Kostely –zkoumáno 10 (všechny dřevěné kostely v kraji) 

Ing. Jiří Balský l Aktuální stav spolupráce HZS ČR a NPÚ v Královéhradeckém kraji  

Informace o 
tísňových linkách 

Požární hlásič 
autonomní 

Hasicí přístroj 

EZS 
(elektronický 

zabezpečovací 
systém) 

EPS 
(elektronický 

požární systém) 

SHZ 
(stabilní hasicí 

zařízení) 

2 2 8 7 4 1 

NE NE ANO ANO NE NE 

doba dojezdu 
HZS: 22 minut 

farnosti – 7 
obce – 2 
soukromník - 1 



 

Dohoda zahájit systematické preventivní 
prohlídky (kontroly) požárního zabezpečení 
vybraných kulturních památek (KP) 

HZS si stanovil maximální kapacitu 50 KP 
ročně 

NPÚ vybral 50 KP, pro rok 2018 dřevěné 
stavby 

Část prohlídek/kontrol bude prováděna 
společně, památkáři se budou učit dívat na 
památku očima hasičů a obráceně 

Podle učiněných zjištění budou vlastníkům 
doporučena (stanovena) nezbytná 
minimální opatření na zlepšení požárního 
zabezpečení památky 

Cílem je zlepšit v první etapě alespoň 
„nějak“ zabezpečení památky bez vysokých 
výdajů 

 

 

 

 

Společná aktivita HZS a NPÚ č.1:  

Ing. Jiří Balský l Aktuální stav spolupráce HZS ČR a NPÚ v Královéhradeckém kraji  

Informace 
o 

tísňových 
linkách 

Požární 
hlásič 

autono
mní 

Hasicí 
přístroj 

 
PZTS 

 
EPS 

 
SHZ 

 

3 1 6 0 0 0 

30 15 10 0 0 0 

30 zvonic, stav k r. 2018  
a hypotetický zlepšený stav k r. 2019: 



Modelové pracoviště HZS Karlovy Vary – SHZ Bečov nad Teplou 
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-
udalosti/219411000100418/video/689278 

Nový přístup ke zpracování dokumentace zdolávání požáru. 

Možnosti při využití a lepšího zvládnutí evakuace osob i vybraného nejcennějšího mobiliáře.  

Každoroční cvičení jednotek požární ochrany na objektu ve spolupráci s ostatními složkami IZS. 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100418/video/689278
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100418/video/689278
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100418/video/689278
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100418/video/689278


Eva Polatová 

generální ředitelství NPÚ 
Valdštejnské nám. 3, Praha 1 
mobil: 724 663 619 
www.npu.cz  

http://www.npu.cz/
http://www.npu.cz/

