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Praktický úvod do památkové péče

Workshop je koncipován jako třídenní soustředění, které je složené ze dvou 
částí – teoretické (přednáškové) a praktické. V rámci praktických cvičení, která 
budou probíhat ve vybraných objektech pevnostního města Josefov, si účastníci 
osvojí nově získané znalosti.

Workshop je určen zejména členům spolků a podobných organizací, které se 
věnují záchraně a obnově památek v ČR, vlastníkům historických staveb, studen-
tům posledních ročníků vysokých škol oborů dotýkajících se ochrany památek či 
historie umění, kteří uvažují o pracovním uplatnění v oblasti památkové péče, 
ale i dalším zájemcům.

Termín konání:  20. - 22. dubna 2017
Místo konání:  NPÚ ÚOP v Josefově
Vložné:   1 500 Kč / 500 Kč s platnou ISIC kartou

Ubytování:  Ubytování je možné zajistit v ubytovacích kapacitách NPÚ  
  (pokoje po 4 a 5 lůžkách) nebo je možné si jej samostatně  
  objednat například v: Penzionu Wunsch v Josefově 
  (www.pension-wunsch.cz)

 Náklady na ubytování, stravování a dopravu si hradí účastníci sami
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vybraná témata:
• Vývoj památkové péče
• Legislativa: systém památkové péče v ČR v praxi, možnosti a povinnosti vlastníků 

kulturních památek
• Evidence a dokumentace kulturních památek (Památkový katalog, dokumentační 

fondy NPÚ)
• Prohlašování za kulturní památku (zpracování návrhu, prohlášení, zrušení prohlášení)
• Práce památkáře NPÚ (garant památkové péče v území, specialisté, typy specializací. 

pracovní náplně)
• Práce úředníka výkonného orgánu státní památkové péče
• Možnosti financování a dotační tituly
• Stavebně historický průzkum (SHP) – účel zpracování, využití v praxi, obsah a forma
• zpracování
• Operativní průzkum a dokumentace (OPD) a doplňující průzkumy - účel zpracování, 

využití v praxi, obsah a forma zpracování nálezových zpráv
• Archivní rešerše jako součást SHP - typy pramenů a práce s nimi, síť archivů a knihoven
• Kritická komparace výsledků archivní rešerše a poznání stavebního objektu
• Základy rekonstrukcí
• Moderní metody dokumentace památek
• Památková péče a restaurování
• Základy rekonstrukcí (vlhkost, zasolení, dřevokazný hmyz a houby, obnovy fasád)
• 3D skenování

Detailní program bude zaslán při registraci účastníků
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