Vážené kolegyně, vážení kolegové,

záměr uspořádat INVENTURU PAMÁTKOVÉ PÉČE se zrodil nedávno a příprava
byla překotná. Přesto jsme získali příslib řady z Vás přispět formulací názoru na
naléhavé otázky myšlenkového zázemí památkové péče a jejího dalšího směřování.
Doufáme, že spektrum vyslovených názorů a navazující diskuse přispějí k zmapování
názorů uvnitř oboru památkové péče a k hledání základního prostoru shody, který by
se stal východiskem dalších kroků.
V průběhu přípravy se ukázalo naléhavým znovu se zabývat otázkou způsobu
inovace zákonné úpravy památkové péče. Nedomníváme se přesto, že bychom měli
těžiště našeho jednání přesunout právě na tento speciální problém. Jsme přesvědčeni,
že zmapování situace v teoretickém zázemí oboru a formulace názorů na jeho žádoucí
směřování, představuje velmi konstruktivní vklad do diskuse o řešení otázky přístupu
k památkovému zákonu a užitečné východisko dalších kroků. Věříme, že průběh
diskuse pomůže osvětlit, zda je již v rámci památkové péče dosaženo názorové shody
v podstatných otázkách, nebo zda je třeba na jejím hledání dále pracovat.
Inovace zákonného rámce naší památkové péče je bezpochyby potřebná. Způsob
přístupu k ní by měl být úměrný připravenosti oboru koncipovat nový, moderní a
funkční zákon a společenské vůli takový zákon akceptovat. Diskusním příspěvkům na
téma památkový zákon vyhradíme místo na stránkách Ústavu památkové péče FA
ČVUT. V závěru jednání počítáme s krátkým prostorem pro diskusi na téma: usilovat
o nový zákon ihned nebo novelou stávajícího překlenout prostor potřebný pro žádoucí
diskusi o koncepci nové zákonné úpravy a její přípravu.
Pokud by ještě někteří z Vás nebo Vašich kolegů rádi do diskuse vstoupili, ozvěte
se obratem. Žádána jsou stručná nahození problému, vytčení závažných otázek,
identifikace problémů. Prostor pro rozvinutí konkrétních řešení nabídne, jak doufáme,
další kolo INVENTURY v nadcházejícím roce 2018.

Program
Úvodní slovo
9:30-10:00 Václav Girsa
Milena Hauserová
I. Blok
10:00-11:10 Vítek Jesenský: Vztah společnosti ke kulturnímu dědictví – náměty k
diskusi
David Otáhal: Zamyšlení nad paradoxy současného individuálního
hledání památkových hodnot
Dana Novotná: Fenomén ochrany nebo ochrana fenoménu
diskuse
11:10-11:30 přestávka
II. Blok
11:30-12:50 Josef Holeček: Limity hodnocení funkčnosti památkové péče
Tomáš Karel: Pohled zvenčí a zevnitř
Petr Vorlík: Otázka uchování ústředních záměrů modernismu
Petr Hrůša: Stavby a prostory určené k paměti
diskuse
12:50-13:40 přestávka – oběd
III. Blok
13:40-14:50 František Gabriel: Čím oslovuje v dnešní době památka
František Václavík: Památková péče z perspektivy každodenní praxe
provádění SHP a dokumentace staveb
Tomáš Rafl: Aspekty restaurátorské praxe v současném systému
obnovy památek
diskuse
14:50-15:10 přestávka
IV. Blok
15:10-16:20 Jiří Varhaník: K aktuálním východiskům a cílům inventury památkové
péče
Michal Novotný: Pozměňovací návrhy poslanců při projednávání
památkového zákona
Martin Šerák: Účast veřejnosti při ochraně kulturního dědictví
diskuse
16:20-17:00 závěrečná diskuse

