Územní odborné pracoviště v Plzni
Kontakt
Prešovská 7, 306 37 Plzeň
tel.: 377 360 911
sekretariat.plzen@npu.cz, www.npu.cz/uop-plzen

Vedoucí pracovníci
Ing. arch. Jan Kaigl, Ph.D., ředitel
377 360 919, kaigl.jan@npu.cz
Ing. Pavel Domanický, vedoucí odboru péče o památkový fond
377 360 930, domanicky.pavel@npu.cz
PhDr. Alena Černá, vedoucí odboru evidence, dokumentace
a informačních systémů
377 360 932, cerna.alena@npu.cz

Přidělené dotace (v tis. Kč)
Havarijní program

6 506

Program záchrany architektonického
dědictví

28 915

Program regenerace městských
památkových rezervací a zón

6 422

Program péče o vesnické památkové
rezervace a zóny

6 359

Program restaurování

1 645

Podpora obnovy kulturních památek
prostř. ORP

358

Program podpory záchranných
archeologických výzkumů

144

Celkem

62 824

Poradní orgány ředitele
Komise majetková a likvidační
Krajská archeologická komise
Památková rada
Redakční rada
Regionální hodnotitelská komise
Regionální komise pro program restaurování
Regionální komise pro programy stavební památkové obnovy
Skartační komise
Škodní komise

Obecné informace o činnosti pracoviště
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni, působí v Plzeňském kraji. Hlavním úkolem pracoviště je poskytovat odborné služby v rozsahu stanoveném
Národnímu památkovému ústavu jako odborné organizaci státní památkové
péče podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jde o specializovanou poznávací, dokumentační, metodickou, hodnotící, koncepční,
prezentační, osvětovou a další práci včetně odborných posudků záměrů obnovy kulturních památek a nemovitostí, které nejsou kulturními památkami,
ale nalézají se v památkově chráněných územích a v ochranných památkových pásmech. Zvýšená pozornost byla věnována další profesionalizaci vlastní práce ve všech jejích složkách, včetně pořizování nezbytných průzkumů
a operativní dokumentace a poskytování kvaliﬁkované odborné pomoci
ostatním subjektům, které památkovou péči v kraji vykonávají nebo se na jejím výkonu podílejí.
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Počet archeologických akcí
Základní archeologický výzkum

3

Záchranný archeologický výzkum

6

Celkem

9

Průzkumy a dokumentace
Blovicko – plošný průzkum památkového
potenciálu území
Břasy – bývalá továrna na výrobu barev
Bystřice nad Úhlavou – zámek
Defurovy Lažany – zámecký park, zahrada
Hostouň – fara
Chocenice – zámek
Klatovy – dům čp. 68/I
Konstantinovy Lázně – architektonicko-urbanistický průzkum
Letiny – hospodářský dvůr Kopaniny
Lisov – chalupa čp. 16
Lovčice – budova stájí v areálu zámku
Planá – bývalý pivovar a mincovna čp. 26
Plzeň – zimní stadión
Podmokly – bývalá synagoga
Rokycany – kostel Panny Marie Sněžné, věž
Stříbro – budova čp. 14
Stříbro – dům čp. 305
Úterý – dům čp. 69
Žinkovy – zámek, spojovací trakt

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Stěžejní aktivity pracoviště v roce 2016
Stěžejním posláním pracoviště je ochrana a zachování památkového fondu v Plzeňském kraji. Tento fond k 31. 12. 2016 zahrnoval 3 220 nemovitých a 5 154 movitých památek, 8 památkových
rezervací, 67 památkových zón a 18 ochranných pásem. Mimořádný status národní kulturní památky má v Plzeňském kraji celkem 22 kulturních statků nemovitých a 2 kulturní statky movité.
Z aktivit vlastníků nemovitostí v památkově chráněných územích a v ochranných památkových pásmech a na jednotlivých
památkách nemovitých i movitých vyplynula pro nás povinnost
posoudit formou písemného vyjádření podle § 14 odst. 6 zák.
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, celkem 1 496 nových
záměrů, projektů nebo žádostí o restaurování. Současně byly
poskytovány odborné konzultace a prováděn památkový dohled v terénu při pořizování operativní dokumentace, zejména
měřičské a fotograﬁcké, a to jak ve vztahu k novým záměrům,
tak i těm, které už přešly do realizace.

Výběr akcí památkové obnovy, na které jsme dohlíželi
Bor, zámek – postupná obnova fasád; Damnov, kostel – obnova věžní báně a zvonové stolice; Dubec, kostel – dokončení restaurování kazatelny; Dvorec u Nepomuku – restaurování
sochy sv. Barbory; Hlavňovice, zámek – oprava stropů, krovů
a střech; Hlohovice, areál kostela – dokončení obnovy krovů
a střech kostela, obnova zvonice; Horažďovice, zámek – oprava
sgraﬁtové fasády severního nádvoří; Horšice, špýchar – obnova
krovu a střechy; Horšovský Týn – restaurování soch z křížové
cesty ke kostelu sv. Anny; Hrádek u Sušice – obnova zámeckého skleníku; Chocenice, Starý zámek – dokončení opravy
roubení obvodových stěn; Chodová Planá – postupná obnova
fasád; Chotěšov, areál kláštera, zahradní pavilon – postupná
obnova fasád; Chudenice, zámek Lázeň – dokončení obnovy
střech; Chvalšovice, zemědělská usedlost čp. 9 – dokončení
celkové obnovy; Ježovy, zemědělská usedlost čp. 36 – obnova
špýcharu; Kašperské Hory, kostel sv. Mikuláše – oprava střechy boční lodi; Kanice, zámek – rekonstrukce stropů (1. etapa);
Kaznějov, kaple – celková obnova; Kdyně, dům čp. 89 – celková obnova; Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla – obnova části
fasád a oken s vitrážemi; Krsy – restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého; Lhota pod Radčem, chalupa čp. 9 – historická
rekonstrukce fasád; Manětín, kostel sv. Barbory – dokončení obnovy krovů a střech; Mokrosuky, zámek – oprava krovů
a střech; Nebílovy, zámek (zadní objekt) – obnova schodiště
a arkádové lodžie; Nebřeziny, tzv. Kondelovna – postupná obnova krovů a střech; Nedražice, zámek – oprava střech; Nezamyslice, kostel – oprava krovu a střechy trojlodí; Nicov, kostel –
postupná obnova obvodového pláště; Pernarec – restaurování
dvou božích muk (nominace národní kulturní památky); Plasy, klášterní kostel – restaurování zpovědnice a obrazu Smrt
sv. Josefa; Plzeň, nám. Republiky 24 – dokončení obnovy interiérů vč. nálezu renesančního srubu; Plzeň-Slovany, kostel
sv. Mikuláše – průzkum a restaurování nástěnných maleb; Přehořov, kostel – statické zajištění; Řesanice, tvrz – obnova krovu
a střechy; Sechutice, hospodářský dvůr – obnova střech hospodářského stavení; Slavice, areál kostela – obnova ohradní zdi;
Svojšín, fara – dokončení obnovy krovů a střech; Švihov, židov-

ský hřbitov – obnova brány a ohradní zdi (1. et.); Tachov, děkanský kostel – obnova fasád věže; Trpísty, zámek – celková obnova vč. restaurování hlavního sálu; Týnec, areál zámku, Starý
zámek – postupná celková obnova; Úherce, kostel – restaurování okenních vitráží; Ves Touškov – zhotovení kopie odcizené sochy P. Marie Immaculaty; Žinkovy, areál kostela – restaurování sochařské výzdoby.

4

Konference, přednášky, výstavy a další práce
Plzeňské pracoviště uspořádalo 4. 10. 2016 v budově svého
sídla, tj. v domě U Zlatého slunce v Plzni, celostátní odbornou
konferenci s názvem Zjevné i skryté, zaměřenou na poznání
a ochranu movitého vybavení historických chrámových interiérů. Tamtéž se konala 20. 6. 2016 v rámci dlouhodobého
výchovně-vzdělávacího cyklu Ze života památek např. přednáška věnovaná západočeským hradům v době Karla IV. Pro
nejširší veřejnost byly otevřeny v mázhausu domu U Zlatého
slunce celkem tři fotograﬁcké výstavy: Navzdory času (skončila
v květnu; 8. ročník výstavy výběrově hodnotící akce památkové
obnovy v Plzeňském kraji, tentokrát za rok 2015), Dialog tvarů
v barokní architektuře (květen–prosinec) a Z hradů za vlády Karla IV. v Plzeňském kraji (od prosince). Dne 6. 9. 2016 byl dům
U Zlatého slunce zpřístupněn pro veřejnost formou prohlídek
s průvodcem v rámci Dnů otevřených dveří (o tuto akci je mezi
občany města Plzně i u přespolních už tradičně velký zájem).
Vznikly nové webové stránky pracoviště vč. obrazové galerie
jeho zaměstnanců.
Konaly se celkem tři památkářské dílny v terénu jako součást
soustavného odborného vzdělávání, tentokrát na společné
téma Obnova a restaurování historických interiérů s velkým podílem uměleckých a uměleckořemeslných prací, a dále Letní dílna
OPD a SHP (6. ročník) na hradě Švihov. Na udělení ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro bylo za
Plzeňský kraj nominováno restaurování mariánského sloupu
ve Stříbře.
V domě U Zlatého slunce v Plzni, což je kulturní památka, významný dům středověkého původu barokně přestavěný na
způsob městského paláce v roce 1777, Národní památkový
ústav dokončil čtyřletou renovaci kanceláří a dalších prostor
určených pro zaměstnance i návštěvníky. Bylo modernizováno
domovní plynové vytápění.

Dny otevřených dveří v domě U Zlatého slunce v Plzni
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