
 

Stránka | 1  

 

Cyklus Škola pro památky 

Smyslem a cílem cyklu Škola pro památky je představit vybrané obory a činnosti z oblasti památkové 

péče. Ukázat funkční a praktická řešení a postupy obnovy, představit systém památkové péče v ČR  

a zviditelnit činnosti, kterými se památkáři, správci, majitelé a spolky zabývají při řešení obnovy 

památek. 

Cílem není určovat jediné správné řešení a cestu, ale přispět k eliminaci slepých cest a nikam 

nevedoucích pokusů při obnově památek. 

 
Kurz - 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 v pevnostním městě 

Terezín, 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, studentům 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.  

Workshop organizuje v rámci projektu Škola pro památky spolek Omnium ve spolupráci s Národním 

památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově s Centrem pro pevnostní 

stavitelství Terezín. Program bude veden zkušenými odborníky z Národního památkového ústavu, 

restaurátory a odborníky na digitalizaci památek.  

 

Termín konání: 3. - 5. listopadu 2016 

 

Místo konání: Terezín 

teoretická část:  Centrum pevnostního stavitelství Terezín  
praktická část:  Pevnost Terezín 
adresa   Terezín, Retranchement V, Dukelských hrdinů 43 
GPS    50.5121033°N, 14.1453608°E     
URL   http://www.pevnost-terezin.cz/ 

 

Kurzovné: 1.000 Kč  

studenti s platnou kartou ISIC 500 Kč   

Náklady na ubytování, stravování a dopravu si hradí účastníci sami  
 

Ubytování: Ubytování je možné zajistit v Parkhotelu Terezín 

(http://www.hotelterezin.cz/).  

Ubytování si hradí účastníci sami. Vzhledem k dojezdovým časům je 

možné se ubytovat již od středy 2. 11. 2016.  

 

Maximální kapacita:   20 účastníků 
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Program a náplň kurzu 

 

Čtvrtek - 3.11.2016 

9.00 – 12.00 - Blok 1 – Systém památkové péče v ČR 

- 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)  

13.00 – 14:00 oběd 

14.00 – 17.00   

- Práce garanta památkové péče NPÚ  

- Práce úředníka Odboru památkové péče krajského úřadu  

- Možnosti financování a dotační tituly  

 

Pátek - 4.11.2016 

8.00 – 12.00 Blok 2 – Stavebně historické průzkumy, prameny, archivní rešerše 

- 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    

12.00 – 13.00 oběd 

13.00 – 17.00 Blok 3 – Základy rekonstrukcí  

- Vlhkost 

- Zasolení 

- Obnova fasád 

- Dřevokazný hmyz a houby 

17.30 – 19.00 Blok 4 – Dokumentace památek  

- Moderní metody dokumentace památek  

 

Sobota – 5.11.2016 

9.00 – 13.00 Blok 5 – Památková péče a restaurování, praktické ukázky 

- Restaurování – realizace, sondy, postupy 

- 3D skenování  

 

14.00  - Exkurze po Terezíně – Jolana Tothová, Jiří Smutný  
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Lektoři kurzu: Ing. Jiří Balský, ředitel NPÚ ÚOP v Josefově, legislativa pam. péče 

Mgr. Miloš Buroň, NPÚ ÚOP v Josefově, SHP, OPD 

Mgr. Jolana Dioszegi, KÚ Královéhradeckého kraje, systém pam. péče 

Mgr. Ivan Fuksa, Národní muzeum, archivní prameny 

Ing. Pavel Šťastný, základy rekonstrukcí 

Mgr. Jolana Tothová, NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, systém pam. péče 

Mgr. Barbora Větrovská, Omnium z.s., dokumentace a digitalizace 

 Ing. Jakub Děd, Omnium z.s., financování obnovy památek 

 

Kontakty 

 

Odborné vedení:  Mgr. Barbora Větrovská, tel.: 606 479 311, 
e-mail: bvetrovska@omniumos.cz 

Ing. Jiří Balský, NPÚ ÚOP v Josefově, tel.: 602 746 233 

e-mail: balsky.jiri@npu.cz 

Organizace: Ing. Jakub Děd, Omnium z.s., tel.: 739 385928 

e-mail: jded@omniumos.cz 

 

 

Registrace:   registrace@omniumos.cz 

 

 
 
 
 
 

 
 
Omnium z.s. 
 
se sídlem Smetanova 135, 550 01 Broumov 
korespondenční adresa Verdunská 33, 160 00 Praha 6 
 
Tel.:  739 385 928 
E-mail:  info@omniumos.cz 
URL:  www.omniumos.cz 
FB:  Život památkám 


