


Právû u objektu ‰p˘charu probíhala praktická ãást

semináfie – realizace hlinûn˘ch vymazávek spár rou-

ben˘ch trámÛ. Úãastníci mûli moÏnost vyzkou‰et si

cel˘ pracovní postup vyplÀování spár roubení: pfiípravu

a míchání druhotnû uÏité hlinûné smûsi z objektu, v˘-

robu dfievûn˘ch kolíãkÛ a jejich zatloukání, vloÏení izo-

laãní v˘plnû z ovãí vlny, vymazávání spár hlinûnou

smûsí i jejich koneãné zahlazení.

âást ‰p˘charu pro srovnání vymazal pytlovanou hli-

nûnou smûsí O. StrÏínek, odborník, kter˘ se realizací

hlinûn˘ch omítek, vymazávek ãi obnovou hlinûn˘ch

staveb dlouhodobû zab˘vá.

Vzhledem k vysokému poãtu úãastníkÛ se bûhem

odpoledne pracovní skupiny rozdûlily a postupnû se

vystfiídaly na exkurzi v sousední obci Îìár v Podbez-

dûzí, která je vyhlá‰ena vesnickou památkovou rezer-

vací. Zde probûhly prohlídky patrov˘ch rouben˘ch ob-

jektÛ ãp. 10, kter˘ od roku 2010 prochází celkovou

obnovou za uÏití mnoÏství tradiãních materiálÛ a tech-

nologií, a sousedního ãp. 7, jehoÏ obnova je na po-

ãátku.

V prÛbûhu celého odpoledne probíhala u objektu

‰p˘charu také prezentace pana Jannasche, nûmecké-

ho dodavatele souãasn˘ch dostupn˘ch tradiãních sta-

vebních materiálÛ (napfiíklad konopn˘ch, vlnûn˘ch, hli-

nûn˘ch pfiírodních izolací, pytlovan˘ch hlinûn˘ch smûsí,

pfiírodních nátûrÛ apod.). Úãastníci se tak mohli sezná-

mit s dostupn˘m sortimentem pfiírodních materiálÛ

a získat dÛleÏité kontakty na firmy, které se zab˘vají

citliv˘mi rekonstrukcemi objektÛ lidové architektury. 

Nejen pro potfieby semináfie dále vznikl prÛvodce

Tradiãní materiály a postupy pfii obnovû tzv. podstáv-

kov˘ch domÛ
2

s pfiíspûvky pfiedná‰ejících, kapitolou

o historii nav‰tíven˘ch usedlostí, obcí a vybran˘ch ob-

cí v okolí a kapitolou o praktickém pouÏití hlinûného

materiálu u obnov a oprav objektÛ lidové architektury

v regionu severních âech.

Bûhem nabitého programu jednodenního semináfie

se podafiilo vymazat témûfi celou jiÏní ãást ‰p˘charu.

Semináfi, kterého se zúãastnilo pfies 70 úãastníkÛ,

byl pfiínosem zejména pro zájemce o lidové stavitel-

ství, majitele historick˘ch staveb ãi odborníky, ktefií se

chtûli seznámit s pouÏíváním tradiãních pfiírodních 

materiálÛ pfii souãasn˘ch obnovách staveb lidové ar-

chitektury a získat nové informace a kontakty na do-

davatele nebo zku‰ené fiemeslníky. Hlavním cílem

a pfiínosem byla moÏnost vyzkou‰et si konkrétní pra-

covní postupy pfiímo na místû. Diskuse o dal‰ích prak-

tick˘ch poznatcích a dotazech k obnovû podstávko-

v˘ch domÛ s majiteli, památkáfii i fiemeslníky probíhala

i bûhem odpolední exkurze. 

Závûrem je tfieba podûkovat organizátorÛm semi-

náfie z NPÚ – ÚOP v Liberci, Libereckému kraji, kter˘

projekt finanãnû podpofiil z prostfiedku Cíle 3, a v ne-

poslední fiadû ochotn˘m majitelÛm usedlosti ãp. 3 ve

Îdíreckém Dole, ktefií pro potfiebu semináfie „zapÛjãi-

li“ svÛj ‰p˘char, a usedlostí ãp. 10 a ãp. 7 za poskyt-

nutí komentované prohlídky.

Tereza KONVALINKOVÁ

P ro j e k t  PPP  PRO  

– spolupráce Národního památkového ústavu a Uni-

verzity Pardubice, Fakulty restaurování 

Dne 19. ãervence 2011 se v Brnû na pÛdû Masa-

rykovy univerzity uskuteãnilo 4. pracovní a diskusní

setkání k projektu PPP PRO (Platforma pro památko-

vou péãi, restaurování a obnovu) na téma Úloha vzdû-

lávání v památkové péãi o hmotné kulturní dûdictví. 

Úvodem je nutné pfiipomenout nûkolik skuteãností

ohlednû vzniku této spolupráce mezi NPÚ a Fakultou

restaurování UPa, která se stala nositelem projektu

PPP PRO. Projekt PPP PRO byl univerzitou podán

v bfieznu 2009 do Operaãního programu Vzdûlávání

pro konkurenceschopnost (OPVK), Prioritní osa 2 (Ter-

ciární vzdûlávání, v˘zkum a v˘voj), Oblast podpory 2.4

(Partnerství a sítû), v˘zva ã. 2. Po pÛl roce napjatého

oãekávání obdrÏel Ïadatel informaci o úspû‰nosti pro-

jektu a následnû i v listopadu 2009 Rozhodnutí o po-

skytnutí dotace, které potvrdilo pfiidûlení finanãní pod-

pory pro projekt PPP PRO, evidovan˘ nadále pod reg.

ã.: CZ.1.07/2.4.00/12.0036.

Hlavním cílem projektu PPP PRO je vznik nezávislé,

interdisciplinární, informaãní a komunikaãní platformy

pro rozvoj oboru památkové péãe, jeÏ umoÏní spolu-

práci a dal‰í rozvoj v‰ech oblastí a oborÛ, které na pé-

ãi o kulturní dûdictví participují. Cílovou skupinou, na

jejíÏ potfieby jsou aktivity projektu zamûfieny, jsou stu-

denti a akademiãtí pracovníci V· a VO·. JiÏ ve fázi pfií-

pravy projektu se NPÚ podílel na tvorbû Ïádosti a pfii-

slíbil par tnerskou spolupráci, která pak byla v fiíjnu

2009 smluvnû oboustrannû potvrzena podpisy statu-

tárních zástupcÛ obou institucí. Na klíãov˘ch aktivi-

tách projektu, jehoÏ realizace probíhá od 1. 1. 2011

a bude ukonãena 31. 12. 2013, zejména na aktivi-

tách KA 1 – Tvorba základÛ pro aktivní spolupráci me-

zi sektory a KA 2 – Poznávání pfiíkladÛ dobré praxe bû-

hem stáÏí v aplikaãním sektoru, se podílí i NPÚ jako

jeden z osmi partnerÛ projektu. 

Realizace KA 1 jiÏ byla zahájena, a sice ve formû

odborn˘ch diskusních setkání organizovan˘ch Fakul-

tou restaurování UPa za aktivní úãasti zástupcÛ part-

nerÛ, a tedy i NPÚ. Hlavním odborn˘m garantem pro

projekt PPP PRO se za NPÚ stal vedoucí oddûlení res-

taurování pfii ÚP NPÚ, PhDr. Vratislav Nejedl˘, CSc.

Odborn˘m expertem projektu je PhDr. Zdenûk Vácha,

námûstek pro památkovou péãi ÚOP NPÚ v Brnû. 

Setkání konaná v rámci KA 1 nabídla moÏnost dis-

kuse, ukázala v‰ak i jednu z problematick˘ch stránek

takov˘chto „rozlehl˘ch“, na odborn˘ch konzultacích

a vyhodnocování informací zaloÏen˘ch projektÛ. Tou je

nezbytnost sjednocení slovníku participujících oborÛ

a postupné vytvofiení pravidel umoÏÀujících co nejpro-

duktivnûj‰í vedení diskuse mezi obory. Na v˘stupy

z jiÏ probíhající KA 1 budou navazovat aktivity KA 2,

která je pro spolupráci mezi NPÚ a FR UPa zásadní.

Jedná se o realizaci stáÏí na objektech ve správû

NPÚ, které jsou plánovány na období od 1. 1. 2012

do 31. 12. 2013. Jak˘ je plánovan˘ harmonogram

KA 2? Za celé dva roky prÛbûhu KA 2 (2012–2013)
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2 KOLKA, Miroslav; KONVALINKOVÁ, Tereza. Tradiãní ma-

teriály a postupy pfii obnovû tzv. podstávkov˘ch domÛ;

prÛvodce netradiãním pracovním semináfiem o tradiãním

stavitelství na Kokofiínsku; Blatce ãp. 40, Îdíreck˘ DÛl

ãp. 3, 7. kvûtna 2011. Liberec : Národní památkov˘

ústav, územní odborné pracovi‰tû v Liberci, 2011. ISBN

978-80-904852-1-1.

Obr. 4. Zatloukání dfievûn˘ch kolíãkÛ jako zpevÀující ar-

matury. (Foto M. Ouhrabka, 2011)

Obr. 5. Úãastníci semináfie pfii provádûní vymazávek.

(Foto M. Ouhrabka, 2011)
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se stáÏí zúãastní celkem 60 studentÛ FR UPa a ostat-

ních V· a VO·, které jsou partnery projektu PPP PRO.

Na jedné lokalitû by se mûla ve stejn˘ ãas sejít vÏdy

skupina nûkolika studentÛ, ktefií budou „stínovat“ pra-

covníky NPÚ podílející se na odborné ãinnosti na ob-

jektu a následnû své poznatky formulovat a prezento-

vat na minikonferencích. Návaznost na KA 1 spoãívá

v tom, Ïe témata, na nichÏ budou studenti pfii stáÏích

participovat, jsou diskutována a stanovena v prÛbûhu

odborn˘ch setkání KA 1 tohoto prvního roku projektu

(1. 1. – 31. 12. 2011) a dále pak i ve dvou následují-

cích letech prohlubována. Vzhledem k zapojení stu-

dentÛ V· a VO· rÛzného zamûfiení je tfieba pfii v˘bûru

lokalit uvaÏovat o víceoborovosti témat a splnitelnosti

realizace úkolÛ zadan˘ch studentÛm v ãasovém limitu

stáÏe (cca 1 t˘den). 

Leto‰ní ãtvrté diskusní setkání zástupcÛ institucí,

jejichÏ ãinnost se soustfieìuje kolem aktivit podporo-

van˘ch v rámci projektu PPP PRO, bylo zamûfieno na

oblast vzdûlávání v památkové péãi a restaurování.

Pfiedcházela mu dvû setkání v Litomy‰li a jedno v Pra-

ze. První se uskuteãnilo 26. ledna 2011 v Litomy‰li

a bylo vûnováno vzájemnému poznání. Zúãastnili se

jej zástupci partnersk˘ch institucí a organizací.
1

Se-

tkání slavnostnû zahájili hlavní odborn˘ garant projek-

tu, doc. akad. soch. Jifií Novotn˘, a dûkan Fakulty res-

taurování UPa Ing. Karol Bayer. JiÏ první jednání velmi

dobfie ukázalo mnohdy jen tu‰ené kladné i záporné

stránky takov˘chto rozsáhl˘ch mezioborov˘ch projektÛ.

Hlavním bodem programu bylo struãné pfiedstavení

projektu a jeho cílÛ a rovnûÏ institucí, jejichÏ zástupci

byli pfiítomni a které se k v˘zvû zúãastnit se projektu

v roce 2009 pfiihlásily. Kromû zástupcÛ nositele projek-

tu, pofiádající Fakulty restaurování UP, zde byli úãastníci

z Pfiírodovûdecké fakulty MU v Brnû prof. RNDr. J. Pfií-

hoda, ze Stavební fakulty VUT v Brnû prof. RNDr. P. Rov-

naníková, CSc. za SUP· a VO· v Turnovû ak. mal.

J. Sedmík, z Právnické fakulty ZâU v Plzni doc. Ing.

J. Patoãka, CSc., z Gema Art Group, a. s., Ing. P. Justa

a dále kolegové z ÚOP NPÚ v Brnû, Telãi a Pardubicích.

Nezúãastnili se zástupci VO· umûleckoprÛmyslové

v Písku ani Ústavu teoretické a aplikované mechaniky

AV âR, v. v. i. (prof. Ing. M. Drdáck˘, DrSc., a Ing.

Z. SlíÏková, Ph.D.), ktefií v‰ak poskytli digitální prezen-

tace (organizaãní schémata, úkoly). 

Setkání zahájili v˘bornû pfiipravenou prÛfiezovou po-

werpointovou prezentací zástupci pofiádající Fakulty

restaurování UPa, Pfiírodovûdecké fakulty MU v Brnû

a Stavební fakulty VUT v Brnû. Toto první setkání bylo

spí‰e informativního charakteru a slouÏilo k vzájem-

nému seznámení a informaci o projektu a jeho cílech.

Druhé diskusní setkání platformy PPP PRO se usku-

teãnilo dne 23. února 2011 opût v Litomy‰li. Tentokrát

byla hlavním tématem interdisciplinarita a vztah památ-

kové péãe a pfiírodních vûd. Pfiíspûvky zde pfiednes-

li i kolega PhDr. Z. Vácha (ÚOP v Brnû) na téma Pohled

na technologa oãima památkáfie, dále doc. Ing. P. Kot-

lík, CSc. z V·CHT nebo Ing. I. Kopecká z NTM. Na jed-

né stranû bylo konstatováno, Ïe podíl pfiírodních vûd

na památkové péãi a restaurování je relativnû velmi

mal˘, a to vzhledem k mnoÏství a kvalitû informací,

které nabízejí pro uchování památky. Bylo v‰ak pouká-

záno také na opaãnou tendenci, jeÏ se prosazovala

v Evropû jiÏ od druhé poloviny 60. let 20. století, kdy

zaãínal v nov˘mi technologiemi nasycen˘ch aÏ pfiesy-

cen˘ch Spojen˘ch státech americk˘ch a Evropû pfie-

vládat názor, Ïe jsou to právû pfiírodní vûdy, které pro

svou univerzálnost a stanovení jasn˘ch cílÛ, jeÏ lze

vyjádfiit matematicky ovûfiiteln˘mi postupy, pfievez-

mou pravomoci k rozhodování o osudech památek. 

Tfietí diskusní setkání projektu PPP PRO se usku-

teãnilo 14. dubna 2011 v sídle partnera – Ústavu te-

oretické a aplikované mechaniky AV âR v Praze na

Proseku. Tématem byla problematika Informaãních

systémÛ a databází v péãi o kulturní dûdictví. Kromû

mnohovrstevnaté diskuse mûli úãastníci moÏnost se-

známit se s prací hostitele (ÚTAM AV âR). Diskuse za-

ãala úvodním pfiíspûvkem Ing. arch. Jifiího Syrového

a Ing. arch. Zuzany Syrové, ktefií seznámili pfiítomné

se stavem digitalizace evidenãních a dal‰ích fondÛ

NPÚ, poãítaãov˘ch databází, systémÛ MIS, GIS, a po-

kraãovala vstupem Mgr. Horáka (FR UPa) o muzejní

a archivní databázi, Ing. Kopecké (NTM) na téma pfií-

rodovûdné databáze aÏ po odpolední blok âVUT, FEI

a ÚTAM, kter˘ byl vûnován projektu vûdy a v˘zkumu

Databáze poruch historick˘ch materiálÛ a konstrukcí.

Diskuse se následnû soustfiedila pfiedev‰ím na otázky

spojené s pfiedstaven˘m projektem vûdy a v˘zkumu

v oblasti kultury NAKI I, kter˘ finanãnû podporuje MK

âR. Tento projekt si klade za cíl pomocí formalizova-

n˘ch dat, která budou vloÏena do pamûti poãítaãe

a budou obsahovat údaje o stavu památky (rozsah po-

‰kození a dal‰í potfiebné podklady), vytvofiit databázi,

jeÏ by byla schopná vyhodnotit vloÏené informace (po-

tfiebná data) a na základû vyhodnocení navrhnout

moÏn˘ zpÛsob opravy památky. Po dlouhé rozpravû se

její úãastníci shodli na tom, Ïe je nutné v podobn˘ch

diskusích a tfiíbení názorÛ pokraãovat, protoÏe jsou

pfiinejmen‰ím velk˘m zdrojem informací z rÛzn˘ch ob-

lastí vyuÏiteln˘ch pro obor památkové péãe.

Koneãnû ãtvrté diskusní jednání se konalo, jak jiÏ

bylo v˘‰e uvedeno, 19. 7. 2011 na Pfiírodovûdecké fa-

kultû Masarykovy univerzity v Brnû-Bohunicích. Hlav-

ním a jedin˘m tématem byla Úloha vzdûlávání v pa-

mátkové péãi o hmotné kulturní dûdictví. V prÛbûhu

realizace bohatého programu se názornû ukázalo,

o jak rozsáhlou, nároãnou a spletitou problematiku se

jedná. Hlavní koordinátorka projektu za FR UPa, Ing.

Martina Hucková, v úvodu setkání seznámila pfiítomné

s provozní a organizaãní ãástí projektu (financování,

harmonogram, návrhy dal‰ích aktivit atd.). V diskusi

vedené k otázkám souvisejícím s v˘hledov˘m plánem

aktivit PPP PRO se hovofiilo pfiedev‰ím o moÏn˘ch ter-

mínech konání jednotliv˘ch akcí projektu, jak˘mi jsou
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1 Stfiední umûleckoprÛmyslová ‰kola a Vy‰‰í odborná

‰kola v Turnovû; Masarykova univerzita v Brnû, Pfiírodo-

vûdecká fakulta; Západoãeská univerzita v Plzni, Fakulta

právnická; Vysoké uãení technické v Brnû, Fakulta sta-

vební; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV âR, 

v. v. i.; GEMA ART GROUP, a. s.; Vy‰‰í odborná ‰kola

umûleckoprÛmyslová, s. r. o., Písek. 

Obr. 1. Brno, Masarykova univerzita, úãastníci 4. pra-

covního a diskusního setkání k projektu PPP PRO. (Foto

Martina Hucková, 2011)

Obr. 2. Brno, Masarykova univerzita, Mgr. Art. Lubo‰

Machaãko, autor jednoho z pfiíspûvkÛ diskusního setkání.

(Foto Martina Hucková, 2011)

1 2

kuler_06_11.qxd  13.12.2011  13:23  Stránka 462



dal‰í návazná diskusní setkání, ale i panelové disku-

se, anal˘zy star‰ích projektÛ, minikonference, vydává-

ní e-bulletinu a v˘bûrového e-ãasopisu na novû vznik-

nuv‰í webové stránce k projektu a dal‰í aktivity.

Vlastní odbornou ãást setkání zahájil referát Mgr.

Art. Lubo‰e Machaãka (FR UPa), kter˘ se zab˘val ev-

ropsk˘mi univerzitními programy vzdûlávání v oblas-

tech restaurování a konzervování. V‰ímal si jak evrop-

ského rozmûru tûchto vzdûlávacích ãinností, tak

informací o relativnû velkém poãtu moÏn˘ch stáÏí

a dal‰ích typech studijních pobytÛ v zahraniãí i jin˘ch

moÏnostech získávání nov˘ch poznatkÛ. Obor dûjiny

umûní byl na brnûnském diskusním setkání platformy

PPP PRO zastoupen prof. PhDr. Jifiím Kroupou, CSc.,

(FF MU v Brnû), kter˘ se vûnoval pfiedev‰ím vztahÛm

dûjin umûní k památkové péãi. Dûjiny umûní dle nûj

tvofií jen urãitou, i kdyÏ velmi dÛleÏitou souãást vzdûla-

nostního vybavení památkáfie – pracovníka v oboru pa-

mátkové péãe. Památková péãe je obor multidiscipli-

nární, interdisciplinární a transdisciplinární, pfiiãemÏ

ona transdisciplinarita spoãívá v tom, Ïe jde vlastnû

o interdisciplinární uspofiádání spolupracujících obo-

rÛ, které si v‰ak pfiedávají své závûry z vyhodnocení

situace a dal‰í informace neprodlenû, takÏe spolupra-

cující obory mají nejaktuálnûj‰í stav poznatkÛ. Masa-

rykova univerzita se snaÏí pfii formování náplnû nové-

ho bûhu studia dûjin umûní pro centrum v Telãi jiÏ

formovat studijní plány tak, aby jejich absolventi moh-

li pracovat v budoucích interdisciplinárních a transdis-

ciplinárních pracovních t˘mech. Základem budou vÏdy

dûjiny umûní, dal‰í souãástí se v‰ak stanou kulturní

vûdy, restaurování a konzervování, pfiírodní a technic-

ké vûdy a dal‰í. Po Kroupovû na budoucnost zamûfie-

ném a na nové moÏnosti náplnû studia dûjin umûní ve

vztahu k oboru památkové péãe a jejím potfiebám ori-

entovaném pfiíspûvku následoval referát pracovníka

ÚOP NPÚ stfiedních âech Ing. arch. Víta Jesenského,

Ph.D., specialisty na problematiku vzdûlávání v ob-

lasti památkové péãe. Jeho zdánlivû pfiízemní a málo

elegantní referát (to v‰ak jen pfii prvním pohledu) sku-

teãnû velmi vhodnû doplÀoval teoretické modely pre-

zentované prof. Kroupou o rozmûr názorné ilustrace

z praxe vzdûlávání aplikovaného v oboru památkové

péãe na na‰em území v souãasnosti. Tyto praktické

poznatky jen podtrhovaly nezbytnost zkvalitnûní toho-

to segmentu aktivit oboru památkové péãe v âR. 

JiÏ zcela do praxe jedné z dílãích ãástí vzdûlávání

v oblasti památkové péãe pak zavedl úãastníky setká-

ní referát Ing. arch. Tomá‰e Eflera z Ústavu památkové

péãe Fakulty architektury âVUT v Praze. Tento mlad˘

kolega podrobnû popsal aktivity pracovi‰tû vedeného

prof. Girsou, které zahrnují zejména samostatn˘ modul

památkové péãe, jenÏ je souãástí magisterského pro-

gramu studia, a pfiedstavil názory na potfieby památko-

vé péãe z pohledu zastupovaného pracovi‰tû.

Po polední pauze následovala odpolední ãást pfied-

ná‰ek. Nejdfiíve byl pfiednesen v zastoupení Ing. arch.

Jesensk˘m, Ph.D., pfiíspûvek, kter˘ zpracovala PhDr.

¤ezníãková z oddûlení vzdûlávání ÚP NPÚ v Praze. Pre-

zentace pfiedstavila konkrétní aktivity organizované

oddûlením vzdûlávání, a sice jednolet˘ kurz památko-

vé péãe pro vysoko‰koláky a dvoulet˘ kurz pro stfiedo-

‰koláky. Jednolet˘ kurz je primárnû urãen ãerstv˘m

absolventÛm V·, ktefií nastupují do památkové praxe

a mají ménû neÏ dva roky praxe v oboru, dvoulet˘ kurz

je zamûfien ‰ífieji, zejména na pracovníky obecních

úfiadÛ, ktefií fie‰í ve své agendû vedle jin˘ch také pro-

blematiku památkové péãe a potfiebují získat i obecné

informace, které jiÏ absolventi V· mají. Dal‰í ãinností

jsou vzdûlávací programy pro dûti a mládeÏ, na nichÏ

se oddûlení vzdûlávání podílí nebo vznikají na jednotli-

v˘ch ÚOP ãi aktivitou jednotlivcÛ pfií správách objektÛ

– hradÛ a zámkÛ. Poté následovaly tfii referáty, které

nespojovala pouze formální skuteãnost, Ïe jejich zpra-

covatelé jsou úfiedníky státní správy v oblasti památ-

kové péãe od úrovnû krajského úfiadu pfies mûstsk˘

úfiad relativnû velkého sídla aÏ po men‰í mûsto. Ve

v‰ech tûchto referátech „lidí z praxe“ témûfi stejn˘mi

slovy zaznûlo, Ïe souãasn˘ systém vzdûlávání v oblas-

ti památkové péãe nenabízí moÏnost získat dostateã-

né vybavení pro tvrdou realitu památkáfiské praxe. Ta-

to skuteãnost dominovala v pfiíspûvku Mgr. Kláry

Zubíkové z Odboru kultury a památkové péãe KÚ Stfie-

doãeského kraje v Praze, Mgr. Dalibora Halátka z Ma-

gistrátu statutárního mûsta Opava i Mgr. Marty Îídko-

vé z MÚ ve Vrchlabí. Jejich referáty doplnila „sondou

do kaÏdodenní praxe úfiedníka krajského úfiadu na po-

li památkové péãe“ Blanka ·varcová z KÚ Stfiedoães-

kého kraje v Praze. KaÏd˘ z referátÛ pfiednesen˘ch

v této ãásti jednání platformy PPP PRO pfiistupoval

k problematice vzdûlávání v oblasti památkové péãe

z ponûkud jiného úhlu pohledu, i kdyÏ koneãné resu-

mé bylo více ménû shodné. Obsah pfiednesen˘ch re-

ferátÛ i následná diskuse pÛsobily na pisatele tûchto

fiádkÛ dojmem, Ïe v âeské republice vedle sebe pÛso-

bí hned nûkolik „památkov˘ch péãí“. Jednou z nich je

pfiedev‰ím památková péãe „Ïijící“ na katedrách dûjin

umûní akademické pÛdy nûkter˘ch univerzit, jejímÏ v˘-

sledkem, v nejlep‰ím pfiípadû, je teoreticky dobfie vy-

baven˘ historik umûní – památkáfi, kter˘ v‰ak nedove-

de své teoretické znalosti zformulovat jednoduch˘m

zpÛsobem a srozumitelnû prezentovat vlastníkÛm pa-

mátek, popfiípadû je i odít do úfiedního hávu.

Podle názoru v˘‰e uveden˘ch referentÛ-úfiedníkÛ

z oblasti památkáfiské praxe v orgánech státní správy

je velmi dÛleÏitá komunikace nejen smûrem k vefiej-

nosti, ale zvlá‰tû ke skupinám vlastníkÛ památek. Pfii-

pomenuta byla i známá skuteãnost mnohdy funda-

mentalistického charakteru jednání nûkter˘ch

pracovníkÛ odborn˘ch institucí státní památkové péãe

v âeské republice, ktefií ãasto zastávají názor odli‰n˘

od stanoviska v˘konného orgánu státní památkové

péãe (coÏ by nebylo na závadu nebo na ‰kodu vûci).

V‰e se v‰ak ukazuje jako velmi problematické v pfiípa-

dech, kdy povûfien˘ pracovník odborné instituce není

schopen následnû racionálnû obhájit svá tvrzení v dis-

kusi s památkov˘mi orgány ani s vlastníky památek.

To jsou otázky vedení diskuse o vûcn˘ch stránkách

památkov˘ch kauz.

Odpolední referáty, zejména pfiíspûvky pracovníkÛ

orgánÛ památkové péãe, vyvolaly projevy nesouhlasu,

nûkdy jiÏ bûhem pfiednesu, kdy se místy (i kdyÏ ne pfií-

li‰ zfietelnû) oz˘valo ono ve stenografick˘ch záznamech

jednání nûkdej‰ích památkov˘ch komisí uvádûné „ne-

spokojené mruãení“. Stejnû zfietelné v‰ak byly projevy

souhlasn˘ch reakcí. 

Závûreãná diskuse jasnû ukázala, Ïe 4. setkání

otevfielo mnohé otázky, na nûÏ je tûÏké najít jedno-

znaãnou odpovûì. Oblast kultury a památkové péãe

trpí znaãn˘m podfinancováním, prostfiedky urãené na

osvûtu a vzdûlávání chybí témûfi zcela. Odborníci se

stávají osamûl˘mi bûÏci. Kolegou Ing. arch. Solafiem

byla pfiipomenuta existence odborn˘ch metodik vydá-

van˘ch ÚP NPÚ, které by mûly úfiady brát v potaz pfii

rozhodování. Pfiítomní se zam˘‰leli nad formulací zá-

kladních definic, napfiíklad kdo je tzv. památkáfi. Je to

pracovník v oblasti památkové péãe? Je to také vlast-

ník památky? Pfii snaze o vytvofiení kvalitnûj‰ího vzdû-

lávání památkáfiÛ jsou dostaãující kurzy zamûfiené na

úzké v˘seãe problematiky napfiíklad v rámci celoÏivot-

ního vzdûlávání? Má smysl uvaÏovat, byÈ zatím jen te-

oreticky, o vzniku jednooborového studijního programu

– nehrozí zde pfiehlcení jednotlivostmi a nepochopení

celku? Jako nejschÛdnûj‰í se jeví mezioborové studi-

um, kurzy zamûfiené na samostatnou problematiku.

Kdo by v‰ak byl organizátorem a garantem tûchto kur-

zÛ? Akreditace a organizace studia je velice sloÏitá,

v souãasné situaci je tûÏké pfiedstavit si jejich realizaci. 

PfiestoÏe diskuse nepfiinesla jasné formulace a zá-

vûry, hlavní odborn˘ garant celého projektu doc. ak.

soch. Jifií Novotn˘ zakonãil 4. setkání konstatováním,

Ïe bylo dosaÏeno stanoveného cíle. Platforma PPP

PRO si neklade za cíl vyfie‰it dlouhodobû bolestná té-

mata, umoÏÀuje v‰ak setkání kolegÛ, diskusi a pohled

na tutéÏ problematiku z více úhlÛ, mnohdy pfiekvapi-

v˘ch a neuvûdomovan˘ch. Vûfiíme, Ïe dal‰í plánovaná

diskusní setkání, panelové diskuse a jiné typy odbor-

n˘ch akcí projektu PPP PRO pfiinesou v leto‰ním roce

i ve dvou letech následujících zajímavé v˘stupy a pfii-

spûjí k vyjasnûní problémÛ v oblastech památkové pé-

ãe, restaurování a konzervování. Pro leto‰ní rok jsou

plánována je‰tû dvû setkání organizovaná FR UPa

(13. 9. v Olomouci a 1. 12. v Litomy‰li); pro následné

dvouleté období projektu 2012–2013 pak dal‰ích cel-

kem 12 setkání (6 roãnû), která poskytnou nová té-

mata, moÏná se vrátí i k tûm probûhnuv‰ím a otevfiou

prostor k diskusi mezi obory zástupcÛm zúãastnûn˘ch

institucí.

Na závûr bychom rádi upozornili na první konferen-

ci projektu na téma Interdisciplinarita v péãi o kulturní

dûdictví, která je plánována na první ãtvr tletí roku

2012. Hlavní dva bloky by se mûly vûnovat Teorii in-

terdisciplinárního pfiístupu v péãi o kulturní dûdictví

a Praktick˘m pfiíkladÛm mezioborového pfiístupu v pé-

ãi o kulturní dûdictví. Více informací k projektu i k jeho

jednotliv˘m aktivitám lze prÛbûÏnû nalézt na webo-

v˘ch stránkách http://projekty.upce.cz/ppp-pro. 
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Zp r á v y  p amá t ko vé  pé ãe  /  r o ãn í k  71  /  2011  /  ã í s l o  6  /  
SEMINÁ¤E,  KONFERENCE,  AKCE 463

kuler_06_11.qxd  13.12.2011  13:23  Stránka 463


	zpp1106-394-obsah
	zpp1106-457488.pdf



