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IV. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra kultury dne 13. listopadu 
2017, s termínem pro uplatnění připomínek do 5. prosince 2017, resp. do 15 pracovních dnů od doručení návrhu nařízení vlády. Vyhodnocení 
tohoto řízení je v níže uvedené tabulce. 

 
Žádné připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, ÚV – 
odbor kompatibility, ÚV - Vedoucí Úřadu vlády, Úřad vlády -  ministr a předseda Legislativní rady vlády, ÚV - místopředseda vlády pro vědu 
výzkum a inovace, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Karlovarský 
kraj a Pardubický kraj.  

Zásadní připomínky uplatnil Jihočeský kraj a Zlínský kraj. 
 
Legislativně technické a formální připomínky Ministerstva spravedlnosti a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního byly 

předkladatelem posouzeny, a pokud byly v souladu zejména s  Legislativními pravidly vlády, bylo jim vyhověno.  
Zásadní připomínky byly projednány, vysvětleny a připomínková místa na nich buď netrvají, nebo byl po dohodě návrh nařízení vlády upraven 
ve smyslu uplatněných připomínek. Návrh nařízení vlády se předkládá bez rozporu. 
 
Resort Připomínky Vypořádání 

Český úřad 
zeměměřický a 

katastrální 

K příloze písm. b), f), g) a l) 
Doporučuji v položce „Budovy, číslo popisná“ doplnit 
údaj o části obce, ze které příslušné číslo popisné pochází. 
V jedné obci a jednom katastrálním území totiž mohou 
být budovy číslovány čísly popisnými ve více číselných 
řadách, které tvoří jednotlivé obce. Může tedy existovat 
více budov se stejným číslem popisným, k jejichž 
rozlišení je pak vedle čísla popisného třeba uvést i údaj o 
příslušné části obce (číselné řadě, ze které konkrétní číslo 
popisné pochází). 

Připomínce bylo vyhověno a text návrhu nařízení vlády l byl 
v jejím smyslu upraven. 
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O takovou situaci jde i u budov uvedených: 
- v písmeni b), neboť v katastrálním území Svatý Jan 

pod Skalou existují tři budovy s čp. 1, a to v částech 
obce Sedlec, Svatý Jan pod Skalou a Záhrabská, a dvě 
budovy s čp. 40, a to v částech obce Sedlec a Svatý 
Jan pod Skalou, 

- v písmeni f), neboť v katastrálním území Kralovice u 
Rakovníka existují dvě budovy s čp. 1, a to v částech 
obce Mariánský Týnec a Kralovice. 

- v písmeni g) bod 1., neboť v katastrálním území 
Klokoty existují tři budovy s čp. 1, a to v částech obce 
Klokoty, Všechov a Zahrádka. 

- v písmeni l) bod 2., neboť v katastrálním území Luže 
existují dvě budovy s čp. 13, a to v částech obce Luže 
a Košumberk. 

K příloze písm. g) a l) 
Podle poznámky je příloha zpracována podle právního 
stavu ke dni 30. října 2017. K uvedenému datu však 
v katastru není evidována ani parcela č. 183/1 
v katastrálním území Římov (písmeno g) bod 3. přílohy), 
ani parcela č. 2806/6 v katastrálním území Jaroměřice 
(písmeno l) bod 3. přílohy). Předmětné pozemky je 
nezbytné označit podle stavu platného k uvedenému datu. 

Připomínka byla vzata na vědomí; u daných nemovitostí byl  
opětovně prověřen stav v katastru nemovitostí, který 
odpovídá danému datu. V případě k. ú. Římov došlo ke 
změnám, které jsou v návrhu promítnuty.  

Liberecký kraj Chybně prostorově identifikovaný areál NKP Hejnice – 
v návrhu jsou uvedeny pouze parcely č. 170 a 171 v k. ú. 
Hejnice (kostel a ambit), chybí prostor před kostelem p. č. 
1251 v k. ú. Hejnice, který je součástí areálu nemovité 
kulturní památky.  
Navrhujeme proto v příloze k návrhu nařízení vlády 
v písmenu c) v Libereckém kraji u bodu 2. Poutní areál 
s kostelem Navštívení Panny Marie v Hejnicích upravit 
pozemky a parcelní čísla takto: 

Připomínce bylo vyhověno a text návrhu nařízení vlády byl 
v jejím smyslu upraven. 
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stavební parcely: 170 a 171, pozemkové parcely 1251. 
Jihomoravský kraj - Název poutního místa Svatý kopeček u Mikulova by se 

v souladu s pravidly českého pravopisu i místním územ 
měl psát s malým písmenem „k“, neboť je to skutečně 
„pouhý“ kopec (na rozdíl od olomouckého Svatého 
Kopečku, kde se jedná o místní část a katastrální území). 
- Do základního popisu NKP doporučujeme přidat ještě 
zvonici – je totiž samostatným, navíc pohledově a 
hmotově dost výrazným objektem. 

Připomínce bylo vyhověno a materiál byl v jejím smyslu 
upraven. 

Zlínský kraj Zásadní připomínka 
Žádáme o doplnění kulturní památky Mariánské 
poutní místo Štípa u Zlína, r. č. 29488/7-1946 (poutní 
kostel, klášter, krucifix) a r. č. 34620/7-1949 (bývalý 
hřbitovní kostel) mezi národní kulturní památky do § 
1 odst. 1 písm. ch). 
Odůvodnění: 
V předkládaném návrhu kulturních památek, které se 
prohlašují za národní kulturní památky, je uveden seznam 
venkovských poutních míst, které jsou architektonickými 
dominantami v kulturní krajině a jsou mimořádně 
významné svou duchovní hodnotou. Ve Zlínském kraji je 
v navrženém seznamu uveden pouze Poutní areál na 
vrcholu hory Hostýn (k.ú. Chvalčov), absentuje však 
Mariánské poutní místo Štípa u Zlína, r. č. 29488/7-1946 
(poutní kostel, klášter, krucifix) a r. č. 34620/7-1949 
(bývalý hřbitovní kostel). Se svou kontinuitou, 
historickými, urbanistickými, architektonickými i 
výtvarnými kvalitami náleží areál kostela Narození Panny 
Marie s farou (klášterem) a kaplí ve Štípě k předním 
památkám tohoto charakteru na území České republiky, a 
jeho prohlášení za národní kulturní památku lze chápat 
jako přirozené a žádoucí zdůraznění jeho významu pro 
širokou veřejnost naší země. Proto žádáme o její zařazení 

Připomínka byla se zástupci Zlínského kraje opakovaně 
projednána, vysvětlena a připomínkové místo ji změnilo na 
doporučující.  
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do připravovaného nařízení vlády o prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky. 
Poutní areál kostela Narození Panny Marie s farou a kaplí 
ve Štípě náleží k nejstarším poutním místům na Moravě. 
Již od středověku je zde doložena nebývalá úcta k Panně 
Marii, resp. k jejímu zobrazení v zázračné a dodnes 
dochované soše.  
Poutní areál ve Štípě náleží k nejstarším poutním místům 
na Moravě. Úcta k P. Marii, resp. k jejímu zobrazení v 
zázračné a dodnes dochované soše, je zde praktikována 
od středověku. V současnosti patří mezi nejhodnotnější 
části areálu poutní chrám Narození Panny Marie s 
mimořádně cenným mobiliářem. V 18. a 19. století 
představovala jedno z nejvýznamnějších mariánských 
poutních míst v širokém okolí. 
Monumentální architektura poutního chrámu, i když není 
situována na výrazném návrší, vytváří přirozenou a 
důstojnou dominantu okolní mírně zvlněné krajiny v 
podhůří Hostýnských vrchů. Jedná se o jednolodní 
převážně barokní stavbu, která je spolu s klášterní 
budovou odbornou i širokou veřejností považována za 
jednu z nejpůsobivějších církevních staveb olomoucké 
arcidiecéze. 
Středobodem poutního místa je barokní poutní chrám, 
který tvoří s přilehlým traktem fary (dnes klášter) 
mimořádně kvalitní a působivý celek. Výjimečnou 
hodnotu však představuje i pohnutá historie místa, jejíž 
otisk je zde výrazně patrný. Nejstarší historii zde 
připomíná pozůstatek původního gotického kostela s 
dochovanými středověkými detaily (vstupní portál, 
zbytky iluzivní výzdoby nároží,…) a souborem 
renesančních náhrobníků. Předbělohorskou fázi, 
představující nejstarší velkolepý stavební záměr 
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Albrechta z Valdštejna, pak pamatuje zdivo dnešního 
poutního kostela. 
Tento architektonický skvost s pohnutou historií je 
neprávem státem opomíjen. 

Jihočeský kraj Zásadní připomínka 
V Jihočeském kraji se zachovala řada poutních míst 
z období baroka, některá jsou více, jiná méně zachovaná. 
Vzhledem k této skutečnosti by mezi národní kulturní 
památky měl být zahrnut pouze ten nejvýznamnější 
reprezentant, tj. poutní místo, které představuje z hlediska 
kulturněhistorického i architektonického to 
nejvýznamnější, co daný region nabízí a které se do 
dnešní doby zachovalo v co nejautentičtější podobě a to 
nejen v rozsahu památky včetně vnitřního vybavení, ale 
také bez negativních zásahů z dob minulých či 
provedených během oprav v předchozích letech. 
1. Z těchto důvodů nesouhlasíme s navrženým počtem 
a výběrem kulturních památek k prohlášení za 
národní kulturní památky a požadujeme snížení počtu 
na 1 - 2 nejvýznamnější reprezentanty poutních míst. 
Jihočeský kraj za nejvýznamnější poutní místo, které je 
zároveň architektonickou i duchovní dominantou krajiny 
považuje Mariánské poutní místo Lomec s poutním 
kostelem Jména Panny Marie. Jedná se o mimořádně 
vzácné dílo české barokní architektury, které je 
připisováno J. Santinimu Aichlovi a jedná se o 
mimořádně cenné dílo barokní architektury a zároveň 
významnou krajinnou dominantu. 
Za další umělecky a historicky významné poutní místo 
považujeme poutní a farní kostel Panny Marie Bolestné 
na Dobré Vodě u Českých Budějovic, jako 
nejvýznamnější vrcholně barokní objekt jižních Čech a 
nejkvalitnější dílo barokní architektury na území ČR. 

Připomínka byla se zástupci Jihočeského kraje projednána, 
vysvětlena a po dohodě jí bylo vyhověno vypuštěním 2 
uvedených kulturních památek ze souboru navrhovaného na 
prohlášení za národní kulturní památku (viz připomínka č. 
3). Materiál byl v tomto smyslu upraven.  
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Autorem návrhu byl Kilián Ignác Dientzenhofer, přední 
český barokní architekt. Stavitelem byl Anselm Martin 
Lurago a kupoli vyzdobil freskou Václav Vavřinec 
Rainer, přední malíř pozdního baroka v Čechách.  
Vzhledem k tomu, že tito reprezentanti nebyly 
předmětem předloženého návrhu ministerstva 
kultury, souhlasíme s návrhem na prohlášení 
Poutního areálu v Klokotech s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie, kaplí Dobrá Voda a 14 zastaveními 
křížové cesty za národní kulturní památku. 
Zásadní připomínka 
2. Požadujeme upravit návrh předloženého prohlášení 
poutního areálu s kostelem v Římově.  
Požadujeme specifikovat vnitřní vybavení zastavení 
křížové cesty a to v rozsahu jejich prohlášení kulturní 
památkou. 
Zároveň požadujeme upřesnit dotčené pozemkové 
parcely, resp. stanovit, kdy je dotčena pouze část dané 
parcely. 
Upravený návrh prohlášení  
Název: Poutní areál s kostelem Svatého Ducha, 
Loretánskou kaplí a 25 zastavení křížové cesty včetně 
mobiliáře kaplí v Římově 
Popis: kostel, ambit, Loretánská kaple, zvonice, 25 
zastavení křížové cesty a mobiliář kaplí křížové cesty na 
pozemcích vymezených prostorovými identifikačními 
znaky, včetně pozemků stavební parcely. 26, 142, 182, 
254 a pozemkové parcely 11/1, 11/2 
Prostorové identifikační znaky: 
Okres:                             České Budějovice 
Obec:                              Římov 
Katastrální území:          Římov 
Pozemky, parcelní čísla: ¨ 

Připomínka byla se zástupci Jihočeského kraje projednána, 
vysvětlena a po dohodě byl návrh nařízení vlády upraven.  
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stavební parcely: 26, 142, 182, 254, 489, 490, 491 
pozemkové parcely: 11/1, 11/2, 120/1 (část), 120/2, 
125/3, 125/4, 183/1 (část), 183/6, 197 (část), 230/15, 
232/3, 503/3, 1316/1 (část), 1325/1 (část), 1325/3, 
1328/1, 1329/1 (část), 1329/6, 1329/7 
Movité věci: mobiliáře kaplí křížové cesty – zastavení 
I – XXV dle prohlášení za movité kulturní památky a 
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR: 
zastavení I. – Loučení Panny Marie s Ježíšem, 
zastavení II. – Poslední Večeře Páně, 
zastavení IV. – Pustá ves – domek rodiny sv. Marka 
Apoštola, 
zastavení V. – U smutné duše Ježíšovy, 
zastavení VIII.– Zajetí Ježíše Krista, 
zastavení IX. – U chromého Žida, 
zastavení X. – U Cedronu, 
zastavení XI. – Ježíš Kristus potupen, 
zastavení XIII. – Ježíš Kristus u Annáše, 
zastavení XIV. – U děvečky a U Kaifáše, 
zastavení XV. – Malý Pilát, 
zastavení XVI. – U Heroda, 
zastavení XVII – Velký Pilát, 
zastavení XVIII. – Ježíš Kristus bere na sebe kříž, 
zastavení XIX – Ježíš potkává matku svou, 
zastavení XXI. – Popravní brána, 
zastavení XXII. – U Šimona, 
zastavení XXIV. – Pieta, 
zastavení XXV. – Boží hrob. 
Dále požadujeme v nařízení vlády stanovit, že Národní 
památkový ústav vyznačí národní kulturní památky podle 
odst. 1 do katastrálních map, v případě movitých 
kulturních památek sestaví seznam všech mobiliárních 
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předmětů a do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto 
nařízení zašle 1 vyhotovení krajskému úřadu, v jehož 
působnosti se národní kulturní památka podle odst. 1 
nachází. 
Zásadní připomínka 
3. Z důvodů uvedených v bodě č. 1těchto připomínek 
zásadně nesouhlasíme s prohlášením Poutního areálu 
v Trhových Svinech s kostelem Nejsvětější Trojice a 
s prohlášením Poutního areálu v Sepekově s kostelem 
Jména Panny Marie. 

Připomínka byla se zástupci Jihočeského kraje projednána, 
vysvětlena a po dohodě jí bylo vyhověno vypuštěním 
uvedených kulturních památek ze souboru navrhovaného na 
prohlášení za národní kulturní památku. Materiál byl v tomto 
smyslu upraven.  
 

Hlavní město Praha K § 1 odst. 1 písm. a): 
doporučujeme navrhovaný text nahradit textem: 
„a) v hlavním městě Praze 

1. Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na 
Bílé hoře v Praze, 

2. Loreta v Praze;“.  
Odůvodnění: 
Hlavní město Praha souhlasí s navrženými barokními 
poutními areály za národní kulturní památky, je však toho 
názoru, že v seznamu by neměla chybět pražská Loreta. 
Loretu navrhovalo již dne 31. 7. 2014 do Indikativního 
seznamu národních kulturních památek, jako významné 
mariánské poutní místo. Při příležitosti jednání na 
Ministerstvu kultury dne 17. 8. 2017 odbor památkové 
péče Magistrátu hlavní města Prahy též upozornil, že by 
bylo vhodné Loretu zařadit do tohoto seznamu. Loreta je 
zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek pod r. 
č. 39681/1-961. Loreta v Praze na Hradčanech byla 
založena B. K. P. Lobkovicovou v roce 1626. Je tedy 
dnes jednou z nejstarších staveb tohoto druhu u nás. 
Svým typem byla vzorem pro ostatní lorety u nás. 
Stavební vývoj Lorety je složitý a donátorsky se na něm 

Připomínka byla zvážena a nebylo jí vyhověno s ohledem na 
to, že byla vybírána především barokní poutní místa 
s dochovanou poutní tradicí, která se významným způsobem 
podílela na tvorbě podoby volné barokní krajiny, která je na 
našem území jednou z nejvýznamnějších a nejlépe 
dochovaných v Evropě. Do souboru bylo zahrnuto i několik 
památkově mimořádně hodnotných míst, která v plné míře 
této koncepci vyhovovala, v historicky nedávné době se však 
rozrůstáním sídelních celků dostala  do jejich intravilánů. 
Jedním z nich je i poutní areál s kostelem Panny Marie 
Vítězné na Bílé Hoře v Praze.  Ministerstvo kultury se zcela 
ztotožňuje s hodnocením významu pražské Lorety, nicméně 
stanovené koncepci připravovaného nařízení vlády 
neodpovídá.  Přesto Ministerstvo kultury zařadilo všechny 
podněty, které obdrželo od jednotlivých krajů a MHMP na 
pořad jednání Vědecké rady pro památkovou péči se žádostí 
o konečné odborné hodnocení navrhovaných poutních míst. 
V případě Lorety vědecká rada názor Ministerstva kultury 
potvrdila a z tohoto důvodu nebyla tato významná kulturní 
památka do návrhu nařízení vlády zařazena.  Spolu 
s dalšími, neméně památkově významnými areály, které byly 
z projednávaného souboru ze stejných důvodů Vědeckou 
radou vyřazeny, zůstává nadále na indikativním seznamu 
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podílely naše nejvýznamnější šlechtické rody. Jako 
stavitelé a architekti zde působili Kryštof a Kilián 
Dientzenhoferové, vynikající malíři V. V. Reiner a Petr 
Brandl a mnozí další. Ve své době byla Loreta jedním 
z nejvýznamnějších poutních míst v českých zemích. 
Pro současnost má toto poutní místo význam nejen 
duchovní, ale také kulturní a uměleckohistorický. 
Dochovala se zde téměř dokonale nejen architektura a 
doprovodná výtvarná díla, ale také prakticky kompletní 
soubor liturgických předmětů vysoké umělecké hodnoty. 

národních kulturních památek a je připravená k prohlášení 
za národní kulturní památku v okamžiku, kdy bude 
Ministerstvo kultury připravovat soubor složený z kulturních 
památek obdobného charakteru. 
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