
 
 
 

 

 

INTERDISCIPLINARITA V PÉČI O KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

 

1. konference projektu PPP PRO | Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu  

26. – 27. dubna 2012  

Zámecké kongresové centrum, Litomyšl  

Pořádá: Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování  

 

Čtvrtek 26. dubna 

  9:00 – 10:00  registrace účastníků  

10:00   slavnostní zahájení konference 

10:30 – 12:00  dopolední blok příspěvků 

Martin Horáček (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně): Umění, 
dějepis umění a péče o památky: nesamozřejmé partnerství 

Vít Jesenský (Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště 
středních Čech v Praze): Teoretické předpoklady a realita interdisciplinarity 
v památkové péči se zaměřením na jejich řešení ve vzdělávání a v průzkumu  
a dokumentaci památek 

Marek Krejčí: Nekonečný příběh památkové péče: Co všechno je a co už není 
kulturním dědictvím  

   diskuse k dopolednímu bloku příspěvků 

12:00 – 13:00  oběd 

13:00 – 14:30  odpolední blok příspěvků 

Vojtěch Kouba (Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická  
v Praze): Možnosti ekonomického pohledu na kulturní dědictví: ekonomizace nebo 
animace? 

Michal Novotný: Základní pojmy památkové péče v památkových zákonech aneb  
Je kulturní památka památkou? 

Jaroslav Valach (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i.):  
Je možné uplatnit principy umělé inteligence v památkové péči? 

   diskuse k odpolednímu bloku příspěvků 

14:30 – 15:00  coffee break 

15:00 – 17:00  večerní blok příspěvků 



 
 
 

 

 

Antonín Šimčík (Slezské zemské muzeum, Opava): Dokument o profesi 
restaurátora-konzervátora 

Vladislava Říhová (Univerzita Pardubice – Fakulta restaurování): Sbírky 
epigrafických a sepulchrálních památek jako prameny pro „život“ uměleckého díla 

Pavel Waisser (Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity Palackého  
v Olomouci): Sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli jako fenomén hmotného  
i nehmotného kulturního dědictví 

Petra Hečková (České centrum pro středomořskou archeologii): Proč číst 
Livia? Dějiny umění, klasická studia a kulturní dědictví ve středoevropském prostoru  

   diskuse k večernímu bloku příspěvků, ukončení prvního dne konference 

od 19:00  společenský program, raut  

 

Pátek 27. dubna  

8:30 – 9:30  snídaně (coffee break) 

9:30 – 12:00  zahájení druhého dne konference 

dopolední blok příspěvků 

Jindřich Hodač (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze): 
Praktické zkušenosti z mezioborové spolupráce při studentských projektech měřické 
dokumentace historických objektů 

Aleš Kozák (Institut pro památky a kulturu, o.p.s.): Nový internetový portál 
PROPAMÁTKY 

Nina Michlovská (Katedra dějin umění, Filozofická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci): Restaurování grottových objektů: Interdisciplinární přístup 
jako nutnost  

Monika Hadová (Muzeum Brněnska, Předklášteří): Příklady restaurování 
v Muzeu Brněnska 

   diskuse k dopolednímu bloku příspěvků 

12:00 – 13:00  oběd 

13:00 – 15:30 odpolední blok příspěvků 

Radek Horáček (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno): 
Nedotýkejte  
se exponátů! Aktuální úkoly galerijní pedagogiky při zprostředkování kulturního 
dědictví  



 
 
 

 

 

Kateřina Rozinková (Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště 
v Lokti): Edukativní aktivity na SZH Bečov jako způsob prezentace kulturních 
hodnot  

Pavel Fošumpaur (Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)  
a kol.: Interdisciplinární přístup ochrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi 

Michal Panáček (Národní technické muzeum) a kol.: Komplexní metodika pro 
výběr  
a zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů 

diskuse k odpolednímu bloku příspěvků 

15:30 – 16:00 závěrečná diskuse k celému průběhu konference, zakončení konference 

16:00 – 17:00  občerstvení na cestu, rozjezd hostů 

 

Praktické pokyny:  

- přihlášky k účasti posílejte na e-mail petra.heckova@upce.cz do 24. 4. 2012  

- aktualizované informace, včetně sborníku abstraktů v elektronické podobě, budou postupně 
zveřejňovány  
na internetové stránce http://projekty.upce.cz/ppp-pro/konference.html  

- zámecké konferenční centrum je vzhledem k probíhající rekonstrukci nádvoří přístupné ze zámecké 
zahrady (místo konání bude označeno šipkami od brány do zámecké zahrady) 

 

 


