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Váš dopis čj. / ze dne: 12. 1. 2021  
Naše čj.: NPU-310/2867/2021 

Vyřizuje: Bláhová 
Spisový znak: 186. 
 
Praha  22. 1. 2021 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace dle 106/1999 -  Vyšehradské nádraží 
 
 

Vážený pane, 
 
k žádosti o informace, která byla přijata a zaevidována elektronickým systémem spisové služby dne 
13. 1. 2020 pod čj. NPU-310/2867/2020, uvádím následující skutečnosti a nechávám zaslat na Vámi 
určenou elektronickou adresu: 
 
K otázce 1) jaké konkrétní kroky jste v posledních 5 letech učinili pro to, abyste zabránili chátrání 
historického Vyšehradského nádraží 
 
V následujícím výčtu a odstavci rekapitulujeme hlavní kroky, které v dané věci učinil Národní 
památkový ústav.  Přednostně uvádíme kroky, které učinil Národní památkový ústav, územní 
odborné pracoviště v Praze: 
 

- Národní památkový ústav (dále jen „NPÚ“) podal dne 16. 4. 2015 na Magistrát hlavního 
města Prahy (dále jen MHMP) a Úřad Městské části Praha 2 podnět k zahájení správního 
řízení proti vlastníkovi ohrožené  památky – Vyšehradskému nádraží, která je od r. 2000 
evidována v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 50534/1-2271. 
Vše se dále nachází na území městské památkové rezervace Praha, pod rejstříkovým číslem 
1028. 

- Odbor památkové péče MHMP zahájil v roce 2015 správní řízení o uložení pokuty proti 
vlastníkovi památky. Podle údajů na stránkách Odboru památkové péče MHMP, správních 
řízení bylo ve věci zahájeno a vedeno více. 

- 20. září 2016 proběhlo místní šetření a vlastník se zavázal vyjádřit se k němu dodatečně 
písemně na odbor památkové péče MHMP. Byl zjištěn vážný stav památky bez učinění 
odpovídajících kroků k nápravě. 

- Dne 11. dubna 2017 podal NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze další podnět k zahájení 
správního řízení podle části páté zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Při místním šetření bylo dne 9. 3. 2017 opět shledáno, že objekt kulturní památky r. č. ÚSKP 
50534/1-2274 – nádraží Vyšehrad se nachází ve stavu dlouhodobého zanedbání údržby, 
který ve svém konečném důsledku může přejít v havarijní stav. Dochází k masivnímu zatékání 
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vody jen provizorně zakrytými střechami do nosného obvodového zdiva objektu, zejména 
jižní straně, ale i na severovýchodním nároží. Absentují zejména okapové svody a řádné 
zajištění střechy a krovů. Stávající zajišťovací práce lze jednoznačně označit za nedostatečné.  

 
Odbor památkové péče MHMP dne 22. května 2017 rozhodnutím uložil vlastníkovi podle příslušných 
ust. zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následující nápravná opatření (zde na tomto 
místě NPÚ uvádí pro dokreslení stavu, přestože tato opatření sám nevydal):       
                                                                                                                                                                                                            

• Odstranění nefunkčních tenkých plachet ze střechy a jejich nahrazení pevnou krytinou (např. 
dřevotříska a pevná folie, provizorní plechová krytina apod.). 

• Revize stávajících a zprovoznění a doplnění chybějících žlabů a okapních svodů. 

• Zajištění degradujícího zdiva v místech bez štukové výzdoby vápennou maltou. 

• Zajištění dokumentace štukové výzdoby (sejmutí otisků či 3D scan). 

• Statické zajištění všech propadlých částí stropů a podlah, tzn. vyjmutí uhnilých trámů a jejich 
nahrazení novými, mykologické a fungicidní ošetření okolních konstrukcí a doplnění 
rákosníků a následně omítek.   

 
Dne 20. 1. 2020  Ministerstvo kultury potvrdilo rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP o uložení 
správní pokuty vlastníkovi nádraží. Proti rozhodnutí Odboru památkové péče MHMP se vlastník 
ohrožené památky odvolal, avšak Ministerstvo kultury odvolání zamítlo jako nedůvodné.  
 
 
K otázce 2) jaká je současná situace ohledně  Vyšehradského nádraží, myšleno v tom smyslu, zda-li 
probíhá nějaké jednání, řízení nebo jakákoliv aktivita vedoucí k jeho záchraně? 
 
V současné době jednání ani řízení neprobíhá vzhledem k tomu, že NPÚ není orgán památkové péče, 
a jak vyplývá z výše uvedeného, ve věci již činil podněty k zahájení správního řízení. Působnost v této 
oblasti vykonává NPÚ prostřednictvím monitoringu a zasíláním zpráv a podnětů MHMP, který má 
oprávnění zahájit správní řízení, ukládat pokuty a ve věci zakročit. Národní památkový ústav je 
odbornou organizací památkové péče a vykonává působnost podle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména plní úkoly odborně metodického, dokumentačního 
a informačního pracoviště a zpracovává odborné podklady pro vydání rozhodnutí či závazných 
stanovisek orgánů státní památkové péče. 
 
 

K otázce 3) jaké konkrétní kroky plánujete v budoucnu učinit pro to, aby se zachránilo Vyšehradské 
nádraží? 
 
Povinný subjekt nemá podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (InfZ), povinnost poskytovat informace směřující k názorům a budoucím 
rozhodnutím, k nimž neexistují v současné době relevantní záznamy. Ke dni podání žádosti 
o informace stojí takový požadavek vně působnosti podle InfZ. 
 
Podle článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod jsou státní orgány a orgány územní 
samosprávy povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky 
a provedení stanoví InfZ. Informace může být poskytnuta pouze, je-li zaznamenána alespoň její část 
způsobem stanoveným a předvídaným v § 3 odst. 3 InfZ. Povinný subjekt logicky tak i z hlediska 
technického je schopen poskytnout informace, které míří do minulosti, čili pokud v minulosti byly 
vytvořeny a zaznamenány způsobem stanoveným v § 3 odst. 3 InfZ. 
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Kromě skutečností, uvedených již výše v reakci na otázku 1) i 2), nutno zdůraznit a shrnout:  
NPÚ nedisponuje možnostmi vynucovat opatření prováděná k zachování přijatelného stavu 
památkově chráněné budovy Vyšehradského nádraží na náklad vlastníka, ukládaných např. ve smyslu 
§ 10 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako následek neplnění povinností 
uložených podle § 9 odst. 1 cit. zákona. NPÚ nedisponuje přímými prostředky k postihu vlastníka 
památky ve vztahu k zanedbání péče. 
Institut vyvlastnění, který připadá v úvahu postupem podle § 15 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se v současné době ani v dobách minulých 
podle dostupných informací nevyužívá. 
 
Pro úplnost uvádím, že v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 50534/1-
2274 je zapsána pouze část areálu železniční stanice Praha - Vyšehrad (hlavní budova čp. 86, čekárna, 
strážní domek). Vlastní pozemky, které jsou v prohlášení uvedeny v závorce, prohlášeny za kulturní 
památku nebyly.  
 
 
Odkaz k případnému stažení:  
https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=744567  
 
Tímto je žádost o informace vyřízena ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Naděžda Goryczková 
generální ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy (počet svazků) 

- bez příloh 
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