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Souhrn
Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou organizací se statusem výzkumné organizace (dále
jen VO).1 V oblasti památkové péče vykonává zákonem definované úkoly (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Památkový zákon). Sleduje stav a vývoj památkového fondu na území České republiky a má bezprostřední a definovaný vliv na péči o něj. NPÚ je správcem
souboru památkových objektů v majetku státu. Zajišťuje řádnou správu a památkovou obnovu těchto
objektů, jejich zpřístupnění veřejnosti a prezentaci jejich kulturně historických hodnot.
Ochrana a péče o kulturní dědictví, na které se NPÚ podílí, je vykonávána ve veřejném zájmu s ohledem
na trvale udržitelný rozvoj společnosti. To vyžaduje neustálé prohlubování poznání památkového fondu
i systematický vývoj, aktualizaci a ověřování metodologických a technologických postupů. NPÚ rozvíjí
aktivity zaměřené na rovnoměrné, tematicky i územně vyvážené vyhledávání, poznávání a dokumentaci
památkového fondu i památkového potenciálu. Cíleně zpracovává a ukládá poznatky základního výzkumu a zpřístupňuje je veřejnosti. Výsledky výzkumu využívá, přenáší do praxe a dále je zhodnocuje při
vývoji a tvorbě metodik, památkových postupů a dalších výsledků aplikovaného výzkumu. NPÚ má jako
správce souboru státních památkově chráněných objektů a movitých památek jedinečnou možnost ověřovat zkoumané metodologické a technologické postupy v praxi.
K naplňování vědecko-výzkumných cílů NPÚ disponuje většinou potřebných specialistů a odborníků,
schopných řešit společenské, institucionální i vědecké úkoly celorepublikového dosahu. Pro provádění
specializovaných výzkumů má NPÚ k dispozici odpovídající organizační i přístrojové vybavení (specializovaná fotolaboratoř, technologická laboratoř apod.).2 Cíleně také rozvíjí mezioborovou spolupráci.
Sleduje, hodnotí a využívá poznatky a postupy jiných veřejných i soukromých výzkumných organizací,
a to i v mezinárodním kontextu. Silnou stránkou NPÚ je využití moderních komunikačních prostředků
a kvalitně nastavený proces vzdělávání. Pro odbornou veřejnost jsou pořádány semináře, konference
a workshopy, širší veřejnost je s výsledky vědecko-výzkumné činnosti seznamována prostřednictvím různých popularizačních akcí – například rozhovorů s kastelány, výstav,3 veletrhů či vzdělávacích kurzů.4 Odborní pracovníci se podílejí na pořádání letních škol památkové péče, kde jako lektoři seznamují zájemce
z rozličných cílových skupin se základními postupy obnovy a znovuoživení památek. NPÚ je vydavatelem
desítek odborných i naučně populárních publikací, určených odborným i laickým zájemcům.5 Publikační výsledky NPÚ jsou oceňovány mezinárodně.6 Uživateli vědecko-výzkumných výstupů (certifikovaných
NPÚ se jako příspěvková organizace podle zákona č. 219/2002 Sb. stal výzkumnou organizací na základě Rozhodnutí ministra kultury č. 19/2009 ze dne 14. prosince 2009 a v souladu s § 28 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Vědecko-výzkumná
činnost NPÚ je zmiňována také na několika místech zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

1

2

Více k tomu viz kapitola II.2.4.1 Podmínky, s. 39.

3

Mimořádný úspěch zaznamenala výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty (13. října 2017 – 4. března 2018; Konírna
Šternberského paláce v Praze; https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/akce/29312-vystava-podoby-apribehy-portrety-renesancni-slechty); k nejnovějším výstavním projektům patří například výstava Dokonalý diplomat. Černínové –
vyslanci, cestovatelé, sběratelé (21. 7. 2018 – 31. 10. 2018; Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, Adamovo stavení, III. patro; https://
www.zamek-jindrichuvhradec.cz/cs/akce/35942-dokonaly-diplomat-jindrichuv-hradec).

4

Viz tabulka č. II.8.1 Popularizace, s. 75−91.

5

Viz příslušné tabulky D1 a D2 u jednotlivých výzkumných oblastí, od s. 96.

6

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra (http://www.europanostra.org), panevropské federace pro kulturní dědictví, která je konzultačním partnerem UNESCO, získaly například vzdělávací projekt NPÚ Památky nás baví (DF12P01OVV014) nebo projekt záchrany rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze realizovaný Matematicko-fyzikální fakultou
Univerzity Karlovy, na němž se podílel tým archeologů NPÚ, ÚOP v Praze, pod vedením dr. Jarmily Čihákové. Na mezinárodním poli
byl také úspěšný projekt Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu. Interpretace fotografie
z hlediska obsažených obrazových informací (DF13P01OVV007).
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metodik, památkových postupů, specializovaných map s odborným obsahem apod.) jsou nejen pracovníci NPÚ, ale také pracovníci výkonných orgánů památkové péče a veřejné správy, vlastníci a uživatelé
památek i zájemci z řad nejširší veřejnosti (archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři apod.).
NPÚ koncepčně buduje a zpřístupňuje zdroje informací o památkovém fondu (knihovny, dokumentační
fondy), které také využívá při plnění svých úkolů.
Odborníci různých vědních disciplín nejen informují veřejnost o skutečném významu dochovaného
památkového fondu, ale zároveň svou dosaženou odborností a zkušeností zajišťují výzkum a ochranu nemovitého i movitého kulturního dědictví. NPÚ prosazuje památkovou péči jako systém chránící
a prezentující nejen památky chráněné zákonem, ale také ty, které svou povahou formují okolní krajinu,
avšak nejsou nositeli nadregionálních hodnot. Takto charakterizované památky představují v kontextu
životního prostředí a kulturní krajiny neopomenutelnou hodnotu a musí být v prostředí lidské kultury
a společnosti náležitým způsobem definovány. NPÚ se cílevědomě a koncepčně snaží o to, aby informace
o těchto památkách byly zpřístupněny co možná nejširšímu okruhu uživatelů a jejich ochrana se stala
principem moderní společnosti, ve které je vědomí historických souvztažností a důležitosti jejich ochrany samozřejmostí, nikoliv nadstandardem.
Cílená a systematická vědecko-výzkumná činnost v NPÚ je nezpochybnitelným naplněním smyslu existence instituce a potvrzením zásadního významu propojení role odborné organizace památkové péče,
správce nejvýznamnější části památkového fondu a poskytovatele veřejné služby. NPÚ je tak schopen
samostatně vyhledávat a řešit nová, společensky relevantní témata výzkumu a získané poznatky efektivně zprostředkovat veřejnosti.
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I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE KONCEPCE

Zpracoval
JMÉNO, FUNKCE ODPOVĚDNÉHO PRACOVNÍKA
TELEFON, E-MAIL
Mgr. Jakub Bachtík, vedoucí edičního oddělení, GnŘ
728 066 181, bachtik.jakub@npu.cz
Mgr. Lucie Bidlasová, tisková mluvčí, ÚPS Sychrov
773 775 944, bidlasova.lucie@npu.cz
PhDr. Alena Černá, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS, ÚOP Plzeň
725 428 922, cerna.alena@npu.cz
Ing. Martin Čerňanský, Ph.D., památkář, GnŘ
724 663 631, cernansky.martin@npu.cz
Mgr. Martin Gaži, vedoucí kanceláře ředitele, ÚOP České Budějovice
724 929 933, gazi.martin@npu.cz
Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka
257 010 111, goryczkova.nadezda@npu.cz
PhDr. Pavel Hájek, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS, ÚOP České Budějovice
607 556 510, hajek.pavel@npu.cz
Tamara Hegerová, vedoucí odboru prezentace a vnějších vztahů, GnŘ
606 760 620, hegerova.tamara@npu.cz
Ing. arch. Kateřina Horák Goryczka, výzkumný a vývojový pracovník, GnŘ
725 548 244, goryczka.katerina@npu.cz
PhDr. Martina Indrová, vedoucí odboru edukace a dalšího vzdělávání, GnŘ
725 590 598, indrova.martina@npu.cz
PhDr. Miloš Kadlec, ředitel, ÚPS Sychrov
603 105 335, kadlec.milos@npu.cz
Ing. arch. Alena Krusová, CSc., památkářka, GnŘ
724 663 621, krusova.alena@npu.cz
Ing. Radka Lukášová, vedoucí odboru ekonomického řízení ÚOP – detašované pracoviště Ostrava, GnŘ
724 664 007, lukasova.radka@npu.cz
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., vedoucí oddělení technologické laboratoře, GnŘ
724 663 644, michoinova.dagmar@npu.cz
PhDr. Martin Musílek, Ph.D., vědecký tajemník, GnŘ
725 163 052, musilek.martin@npu.cz
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PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., vedoucí odboru archeologie, ÚOP Praha
602 230 289, podliska.jaroslav@npu.cz
Mgr. Inka Pospíšilová, vedoucí odboru programového a mimorozpočtového financování, GnŘ
725 548 227, pospisilova.inka@npu.cz
PhDr. Vladislav Razím, vedoucí odboru evidence, dokumentace a IS, ÚOP středních Čech
606 390 482, razim.vladislav@npu.cz
Mgr. Michaela Ryšková, památkářka, Metodické centrum průmyslového dědictví v Ostravě
775 892 640, ryskova.michaela@npu.cz
Mgr. Tomáš Řepa, památkář, GnŘ
724 663 614, repa.tomas@npu.cz
Mgr. Petr Skalický, památkář, GnŘ
724 663 824, skalicky.petr@npu.cz
Mgr. Zuzana Stádníková, knihovnice, GnŘ
724 663 556, stadnikova.zuzana@npu.cz
Ing. Petr Svoboda, vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně
724 016 567, svoboda.petr@npu.cz
Mgr. Jana Tichá, památkář, GnŘ
724 663 825, ticha.jana@npu.cz
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., vedoucí odboru archeologie, GnŘ
724 663 642, tomasek.martin@npu.cz
Bc. Olga Vacula, výzkumný a vývojový pracovník, GnŘ
602 468 480, vacula.olga@npu.cz
PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D., vedoucí oddělení vědy a výzkumu, GnŘ
721 587 715, vavrinova.valburga@npu.cz
Ing. Petr Volfík, vedoucí odboru informatiky, GnŘ
724 663 555, volfik.petr@npu.cz

Schválila: Ing. arch. Naděžda Goryczková,
generální ředitelka
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II. souhrnná část

II.1 		 Historie a současnost
II.1.1 		 Historie7
Nejstarší dějiny oboru památkové péče od poloviny 19. století jasně deklarují, že výzkumná činnost je
základem a východiskem praktické památkové péče.8 První metodické i organizační základy systematické
a odborné památkové péče na našem území vznikaly již v 19. století. V roce 1850 byla ve Vídni založena
Centrální komise pro výzkum a zachování stavitelských památek. Pro Čechy a Moravu byli jmenováni
odborní konzervátoři. V roce 1872 byla komise přejmenována na Centrální komisi pro péči o památky
a její působnost se vedle budov a objektů rozšířila také na umělecké předměty. V roce 1911 vznikl ve
Vídni při této komisi Památkový úřad. Samostatný odborný Zemský památkový úřad pro České království
byl založen až o několik let později v roce 1918. Morava a Slezsko zůstaly pod správou vídeňského úřadu.
Vzhledem k tomu, že představitelé rakousko-uherského soustátí nedospěli k zákonné úpravě památkové
péče na území Českého království, neměla komise ani její nástupci v podstatě žádné pravomoci. Za první Československé republiky existovaly státní památkové úřady, ale památkový zákon se – i přes celou
řadu vypracovaných návrhů – z politických důvodů a pro odpor velkých vlastníků nemovitostí přijmout
nepodařilo. Až nařízení protektorátní vlády č. 274 z roku 1941 se dotklo alespoň oblasti ochrany archeologických lokalit.
Po osvobození byl tento protektorátní předpis převzat do právního řádu Československé republiky až do
přijetí nové právní úpravy. Vládní nařízení č. 112/1951 reorganizovalo památkovou péči – ze státních památkových úřadů se stal jednotný Státní památkový ústav. O dva roky později vznikla samostatná Státní
památková správa. Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, zavedl organizační strukturu odrážející
nové politické poměry.9 Tímto zákonem byl jako centrální instituce nově zřízen Státní ústav památkové
péče a ochrany přírody a vedle něj vznikla v jednotlivých krajích Krajská střediska státní památkové péče
a ochrany přírody (dále jen KSSPPOP), na severní Moravě i Okresní střediska. Organizační strukturu a přístup převzal bez výraznějších změn i památkový zákon č. 20/1987 Sb.
Roku 1990 byla oddělena památková péče od ochrany přírody. Nově vznikl Státní ústav památkové péče
(dále jen SÚPP). Z KSSPPOP a Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody se staly
k 1. 1. 1991 Památkové ústavy s přívlastkem místa působení, od roku 2001 Státní památkové ústavy. Ke dni
1. 1. 2003 došlo ke sloučení všech ústavů státní památkové péče pod jednu organizaci označenou Národní
památkový ústav (dále jen NPÚ). Po reformě státní správy v roce 2003 se postupně mezi lety 2006 až 2008
v nově vzniklých krajích vytvářela regionální odborná pracoviště NPÚ (Karlovarský kraj, Liberecký kraj,
Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj apod.).

7

Historie památkového ústavu je podrobně pojednána na webu NPÚ: https://www.npu.cz/historie-npu.

8

K vývoji vztahu památkové péče k výzkumné (poznávací) činnosti v poslední době přehledně například: Petr Macek – Vladislav Razím, Zkoumání historických staveb, Praha 2011; Vladislav Razím, Poznávání historických staveb, jeho význam a vztah k památkové
péči, Svorník V, 2006, s. 17–22. Dále viz tam uvedená literatura.

9

V této době došlo k oddělení odborné a výkonné složky památkové péče. Výkonnými orgány se staly okresní národní výbory (ONV)
a krajské národní výbory (KNV). Na území hl. m. Prahy byl zřízen Národní výbor hlavního města Prahy (NVP), od roku 1983 Městský
národní výbor hl. m. Praha (dále jen MěNV Praha).

14

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

II.1.2		 Současnost
Stav vědy a výzkumu v památkové péči předcházející těsně změnám po listopadu 1989 obsahuje prognóza rozvoje státní památkové péče do roku 2000 (2010). Její součástí sice není celkový přehled vědecko-výzkumné činnosti tehdejšího Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, ale jsou zde uvedeny počty a finanční objemy vědecko-výzkumných úkolů, které ústav v tomto období řešil, včetně jejich
personálního zajištění. Památková péče v této době ještě nedefinovala oficiálně vlastní koncepci vědecko-výzkumné činnosti. Zřetelně si ale uvědomovala, že kvalitní vykonávání a zajišťování statutárních
činností organizace zabývající se ochranou a péčí o památky je podmíněno soustavnou vědecko-výzkumnou prací. Důraz byl kladen na nutnost soustavného provádění průzkumů a dokumentace památkového
fondu jako základního předpokladu rozvoje památkové péče.10
Zásadní změnu v oblasti vědecké a výzkumné činnosti organizace přinesla celorepublikově koordinovaná příprava a následně od roku 2005 do roku 2011 řešení čtyř výzkumných záměrů s 18 podúkoly. Řešení
těchto výzkumných záměrů probíhající napříč jednotlivými pracovišti NPÚ lze chápat jako krátkodobou
koncepci vědecko-výzkumné činnosti NPÚ. K problematice vědecko-výzkumných potřeb památkové péče
zde totiž bylo poprvé přistupováno koncepčně v rámci celé organizace. Došlo ke koncipování čtyř základních výzkumných témat, která koncentrovala ideovou a praktickou náplň činností zajišťovaných NPÚ.
Napříč pracovišti NPÚ byly vybudovány odborné týmy schopné dlouhodobého plánování a realizace vědecko-výzkumných úkolů. Prostřednictvím těchto úkolů byl poprvé uplatněn princip komplexního, celostátně a celoplošně prováděného výzkumu v oblasti památkové péče. Koncentrace vědecko-výzkumných
činností do vybraných a připravených tematických celků, reagujících na potřeby památkové péče a vymezujících základní oblasti péče a ochrany památkového fondu, přinesla kvalitní vědecké výsledky. Úspěšné
obhájení výsledků tohoto institucionálního vývoje vymezilo NPÚ jako organizaci, která má nepochybné
předpoklady pro dlouhodobou koncepční vědecko-výzkumnou činnost.
V roce 2012 prošel NPÚ reorganizací, která v rámci instituce nastavila efektivní řízení jeho dvou základních pilířů činností. Nově vznikla čtyři specializovaná pracoviště, tzv. územní památkové správy (dále
jen ÚPS), pro řízení státem vlastněných památek zpřístupněných veřejnosti a svěřených do péče NPÚ.
Odborná památková péče zastoupená 18 územními odbornými pracovišti (dále jen ÚOP) dobudovala
funkční krajské uspořádání (viz Příloha č. 1 − Organizační schéma NPÚ). Věda a výzkum se staly nedílnou,
plánovaně rozvíjenou součástí aktivit NPÚ. Na základě nabytých zkušeností přistoupil NPÚ k definování
základního předpokladu vědecko-výzkumné praxe. Tím je dlouhodobá koncepce vědy a výzkumu v NPÚ
a jasné vymezení i formulace dlouhodobých vědecko-výzkumných potřeb památkové péče obecně. NPÚ
veřejně deklaroval vlastní vědecko-výzkumnou činnost jako základní východisko běžných statutárních
činností v Koncepci vědecké a výzkumné činnosti NPÚ na období 2011–2016. Účelem dokumentu bylo zabezpečit plynulý rozvoj výzkumu a vývoje odrážejícího potřeby památkové péče a dotvořit a stabilizovat
potřebnou infrastrukturu. NPÚ zpracoval, schválil a přijal Směrnici o postavení, zásadách, řízení a kontrole výzkumné a vývojové činnosti v NPÚ (dále jen Směrnice) stanovující postavení a zásady výzkumné
činnosti, pravidla jejího řízení a kontroly a způsoby vyřizování agendy výzkumu a vývoje, postupy při
předkládání návrhu výzkumného projektu a výzkumného cíle, způsoby uzavírání smluv a čerpání granto-

10

Jaroslav Svatoň, Prognóza rozvoje státní památkové péče do roku 2000 (2010). 5. svazek řady Rozvoj odvětví kultury, Praha 1989.
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vých prostředků v Národním památkovém ústavu jako celku i v rámci jednotlivých základních organizačních jednotek, tj. generálního ředitelství, jednotlivých ÚOP a ÚPS.
V letech 2011 a 2014 obhájil NPÚ status VO v Posouzení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI).11
V letech 2011–2016 se NPÚ profiloval jako výzkumná organizace s rozsáhlou činností v oblasti aplikovaného a základního výzkumu, která vykazuje kvalitní výsledky a vysoký podíl úspěšnosti ve veřejných
soutěžích různorodého vědecko-výzkumného zaměření. Výsledky vědecko-výzkumné činnosti jsou určeny jak pro vlastní potřebu statutárních činností organizace, tak pro využití v rámci celého resortu Ministerstva kultury (dále jen MK) a dalších ministerstev, institucí, organizací a soukromých a právnických
osob, jichž se dotýká problematika péče o národní kulturní dědictví. Vědecko-výzkumné činnosti jsou
prezentovány na průběžně aktualizovaných webových stránkách NPÚ.12 Vědecko-výzkumná činnost NPÚ
je pro uplynulé období charakterizována v Koncepci působení Národního památkového ústavu. Analýza
– cíle – implementace (2016–2021) (dále jen Koncepce působení NPÚ).13 NPÚ v roce 2017 v rámci příprav
na nové hodnocení resortních výzkumných organizací dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací
a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+) schválené Usnesením vlády
České republiky ze dne 8. února 2017 č. 107 aktualizoval svůj Statut výzkumné organizace. Přitom požádal
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) o zápis na seznam výzkumných organizací. Na základě této žádosti byl NPÚ do Rejstříku výzkumných organizací zapsán Rozhodnutím MŠMT
č.j. MSMT-20031/2017-4 ze dne 27. července 2017.14
NPÚ se v uplynulém období profiloval v oblasti výzkumné činnosti jako odborná instituce, jejímž posláním je kontinuální a systematický výzkum památkového fondu a ochrana národního kulturního dědictví.
Komplikované odborné otázky státní památkové péče posuzuje Vědecká rada generální ředitelky NPÚ.
Jako poradní orgán pro vědecko-výzkumnou činnost NPÚ byla generální ředitelkou ustanovena Komise
generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum, jejímž prvořadým posláním je navrhovat kroky k udržení
a dalšímu rozvoji NPÚ jako výzkumné organizace. Komise monitoruje postavení, vývoj a podmínky vědecko-výzkumné činnosti v jednotlivých pracovištích NPÚ a navrhuje potřebná opatření. Shromažďuje
a vyhodnocuje data o vědeckém a výzkumném potenciálu NPÚ, navrhuje a kriticky hodnotí témata vědy
a výzkumu a dává podněty k vypracování jejich analýz, které pak zpracovává k dalšímu využití. Doporučuje priority řešení témat vědy a výzkumu. Formuluje dlouhodobou koncepci působnosti NPÚ jako výzkumné organizace a připravuje podklady ke zpracování koncepce vědecké a výzkumné činnosti NPÚ.15 Pro
hodnocení výzkumných (grantových) projektů byla jako odborný poradní orgán generální ředitelky zřízena Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů. Tuto komisi ustanovila generální ředitelka
NPÚ jako svůj odborný poradní orgán pro hodnocení průběhu a výsledků úkolů, projektů, záměrů a cílů
financovaných z prostředků výzkumu a vývoje, které NPÚ řeší nebo se na jejich řešení podílí.16 V rámci
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V roce 2008 v působnosti MK mělo výzkum a vývoj ve zřizovacích listinách 25 státních příspěvkových organizací. Ne všechny byly VO
(právní forma příspěvkové organizace). V roce 2015 RVVI posoudila 21 VO.
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https://www.npu.cz/veda-a-vyzkum; https://www.npu.cz/publikacni-cinnost

13

https://www.npu.cz/portal/001-hp/karusel/2017/NPU-koncepce-FINAL.pdf

14

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/narodni-pamatkovy-ustav

15

Základní informace o činnostech této komise a seznam jejích členů lze dohledat na: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkovapece/npu-jako-instituce/cinnosti/veda-a-vyzkum/komise-generalni-reditelky-npu-pro-vedu-a-vyzkum

16

Základní informace o činnostech této komise a seznam jejích členů lze dohledat na: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkovapece/npu-jako-instituce/cinnosti/veda-a-vyzkum/komise-pro-hodnoceni-vv-ukolu.
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publikační činnosti došlo ke zřízení jak edičních rad jednotlivých územních pracovišť NPÚ, tak centrální
ediční rady.17 Ediční rada NPÚ sestavuje, projednává a doporučuje ke schválení ediční plán NPÚ. Vychází
přitom z návrhů edičních rad jednotlivých územních pracovišť, včetně ediční rady generálního ředitelství.
Při přípravě edičního plánu zohledňuje činnosti probíhající v rámci úkolů vědy a výzkumu. Připravuje
a předkládá generální ředitelce návrhy týkající se koncepce, organizace a náplně odborné ediční činnosti
NPÚ. Publikační činnost je tedy jedním z nejvýznamnějších komunikačních nástrojů NPÚ. Jeho prostřednictvím představuje veřejnosti důležitá témata památkové péče, zkoumané segmenty kulturního dědictví i jednotlivé památky, informuje o novinkách v oboru a zodpovídá otázky týkající se teorie i praxe.
Výzkumná a publikační činnost je od roku 2011 do současnosti v opodstatněných případech vědomě
směrována na rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, zejména s vysokými školami, výzkumnými ústavy
a odbornými pracovišti. V oblasti vědy a výzkumu vedení NPÚ nadále cíleně podporuje a naplňuje klíčové
oblasti působení organizace v péči o památkový fond České republiky, který je nedílnou součástí širšího
evropského a světového kulturního dědictví.

17

https://www.npu.cz/poradci-a-poradni-organy
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II.2 		 Strategická část koncepce
II.2.1 Celkový cíl koncepce
Podpora cílené a systematické vědecko-výzkumné činnosti v NPÚ je naplněním vlastního smyslu existence instituce a potvrzením zásadního významu propojení role odborné organizace památkové péče
a správce nejvýznamnější části státem spravovaného památkového fondu. Stěžejním cílem Dlouhodobé
koncepce rozvoje výzkumné organizace NPÚ na léta 2019–2023 (dále jen Koncepce VO) je realizovat základní a aplikovaný výzkum ve čtyřech základních oblastech/cílech:
1. Prohlubování poznání a dokumentace nemovitého a movitého památkového fondu a památkového
potenciálu České republiky, a to v kontextu evropské kultury;
2. Výzkum a aplikace nových metod obnovy a údržby památkového fondu;
3. Výzkum a aplikace metod prezentace památkového fondu, nesoucí v sobě obě charakteristiky výzkumné práce vůči široké odborné i laické veřejnosti;
4. Definování a začlenění klíčových oblastí působení NPÚ v oblasti vědy a výzkumu zaměřené na péči
o památkový fond České republiky do kontextu širšího evropského a světového kulturního dědictví.
Věda a výzkum v památkové péči bude i nadále pokrývat široký rozsah statutárních činností organizace
a bude zahrnovat mnoho oborů a specializací. Cílem je, aby široká laická i odborná veřejnost byly i nadále s výsledky výzkumných projektů, cílů a úkolů seznamovány prostřednictvím publikační a výstavní
činnosti, výuky, odborných konferencí či edukativních workshopů. Věda a výzkum je nedílnou součástí
odborné organizace, jejíž hlavní náplní je péče o státní památkový fond.
V předchozím období došlo v celospolečenském měřítku ke změnám, na které musí reagovat také oblast
vědy a výzkumu v NPÚ jako odborné organizaci státní památkové péče. Kromě legislativních změn (Občanský zákoník aj.) vychází tyto změny mimo jiné z ustanovení o výzkumu a vývoji formulovaných v Koncepci památkové péče v České republice na léta 2017–2020, schválené usnesením vlády č. 13 z 9. ledna
2017, a z cílů výzkumu formulovaných v meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní
kultury a identity (NAKI) v oblasti památkové péče, které jsou průběžně naplňovány a budou kontinuálně plněny i v budoucnu. Dále pak z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, schválených usnesením vlády z 19. července 2012 č. 552.
NPÚ je organizací, která cílevědomě a samostatně provádí základní i aplikovaný výzkum v oblasti památkové péče. Stěžejním cílem předkládané koncepce je kvalitní plánování, koordinace a následné vyhodnocení probíhající vědecko-výzkumné činnosti v následujících pěti letech s důrazem na jejich aplikaci
v památkové praxi. V mnohých případech NPÚ plánuje výzkumy, které přesahují současný metodický i legislativní rámec památkové péče. NPÚ sleduje moderní trendy a snaží se hledět do budoucna, také proto
se profiluje jako organizace otevřená ke spolupráci a zapojení partnerů (jiných výzkumných a vzdělávacích organizací a vědecko-výzkumných institucí) do tvorby a řešení výzkumných projektů. NPÚ je v prostředí České republiky jedinečnou výzkumnou organizací, což znamená nepochybnou výhodu. Ve své
statutární činnosti a působnosti dané platným zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, poskytuje prostor pro vzájemnou spolupráci a synergii výsledků činnosti dalších
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veřejných i soukromých výzkumných institucí, univerzitních a vysokoškolských pracovišť, orgánů veřejné
správy v oblasti památkové péče a dalších organizací i podniků. Vytváří tak prostředí, které je schopno
definovat a cíleně řešit nejnáročnější vědecko-výzkumné úkoly v oblasti památkové péče a které je svou
povahou multidisciplinární. Jedním z cílů NPÚ do příštích let je tuto spolupráci nejen udržovat, ale v zájmu
vědeckého bádání a poznávání ještě více prohlubovat, a pokud je to možné s ohledem na konkrétní památkový fond, dávat jí mezinárodní rozměr.
Z prostředků institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (dále
jen IP DKRVO) bude prioritně financován základní výzkum reagující na aktuální potřeby památkové péče.
Prostředky na provádění aplikovaného výzkumu budou z větší části získávány v rámci soutěže NAKI. Výzkumné oblasti (dále jen VOb) a dílčí cíle (dále jen DC) jsou primárně zaměřeny na všechny oblasti péče
o národní kulturní dědictví a památkový fond, který se nachází ve správě NPÚ. Nástrojem uplatňování
základních výzkumných okruhů v činnosti VO jsou dlouhodobé výzkumné cíle. Jejich řešení je plánováno
na více než pět let. Jsou flexibilní, odpovídají proměnám společenské poptávky a případným posunům
priorit památkové péče a ochrany prostřednictvím výzkumných oblastí a dílčích cílů.

Předpokládané kontrolovatelné výsledky výzkumných oblastí v letech 2019–2023
Výzkumná oblast

Souhrnný
počet
DÍLČÍ CÍLE
výsledků

I.1 Záchranný
archeologický výzkum
I. Archeologie

II.

Dějiny památkové péče
v českých zemích

III. Industriální dědictví

90

3

30

Materiály a technologie
IV. pro obnovu a údržbu
památkového fondu

7

Metody zpřístupnění
V. památkového fondu pro
celoživotní vzdělávání

2

Počet
POČET
dle druhu
Druh
VÝSLEDKŮ
výsledků
výsledku
DLE DC
za jednotlivé
DC

46

I.2 Archeologický
potenciál

27

I.3 Terénní identifikace
a dokumentace

17

II.1 Dějiny památkové
péče

III.1 Oborové průzkumy

3

24

Jost

40

B

1

C

5

Nmap

25

Jost

2

Jost

17

Jost

2

B

1

Nmap

9

Jost

10

B

11

0

0

Npam

1

Jost

3

III.2 Regionální výzkumy*

0

IV.1 Vlastnosti historických
materiálů

4

IV.2 Záchrana historických
materiálů

3

Jost

3

V.1 Koncepce vzdělávání

2

Jost

2

* Obsahem DC je podpůrný výzkum. Aplikované a publikační výsledky proto nejsou uplatňovány.
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Výzkumná oblast

Souhrnný
počet
DÍLČÍ CÍLE
výsledků

VI.1 Architektura

VI. Moderní architektura 20. století

47

VI.2 Osobnosti

VI.3 Urbanistické celky

VII. Movité památky

28

IX. Památkový urbanismus

Prezentace výsledků výzkumu
a vývoje NPÚ a podpůrná
X.
vědecká činnost pro výzkumné
a vědecké pracovníky NPÚ

XI. Tematické průzkumy

Tvorba metodik pro naplňování
XII. řádné správy památkového fondu
zpřístupněného veřejnosti

20

26

34

9

4

VII.1 Výzkum druhových
skupin předmětů

24

VII.2 Výzkum osobností

4

VIII.1 Průzkum a dokumentace
torzálních staveb

VIII. Nemovité památky v ČR

Počet
POČET
dle druhu
Druh
VÝSLEDKŮ
výsledků
výsledku
DLE DC
za jednotlivé
DC

VIII.2 Výzkum kultury
bydlení

8

8

VIII.3 Tvorba korpusů

5

VIII.4 Rozvoj metod

5

IX.1 Metodické nástroje
urbanismu

1

5

17

26

6

Jost

20

B

10

Ekrit

3

Nmap

1

Jost

1

B

5

Ekrit

3

Jost

2

B

1

Ekrit

1

Jost

17

B

7

Jost

3

B

1

Jost

2

B

3

C

1

Ekrit

2

Jost

1

B

3

C

2

Ekrit

2

Jost

3

B

2

Jost

2

B

3

Jost

1

Npam

2

Nmap

1

Jost

1

IX.2 Virtuální mapové
aplikace

4

X.1 Prezentace výsledků
výzkumu

4

B

4

X.2 Odborné monografie

13

B

13

Nmap

9

Jost

15

B

1

Jimp

1

NmetS

1

Jost

5

XI.1 Specifické výtvarné
památky

XII.1 Metodika řádné správy
památkového fondu

26

6
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Předpokládané kontrolovatelné výsledky výzkumných oblastí v letech 2019–2023
Druh výsledku

2019

2020

2021

2022

2023

Celkem

NmetS

0

0

1

0

0

1

Npam

0

0

1

1

1

3

Nmap

3

6

9

8

19

45

Jimp

1

0

0

0

0

0

Jost

27

35

26

35

29

152

B

6

11

15

14

20

66

C

4

1

1

1

1

8

Ekrit

0

1

2

6

2

11

Celkem

41

54

55

65

72

287
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Výzkumné okruhy na léta 2019–2023:
Cíl 1. Obnova a údržba památkového fondu (nemovitého a movitého)
Cíl se soustředí zejména na průzkum a vyhodnocení památkového potenciálu vybraných území a objektů či jejich skupin (pasportizace památkových hodnot v daném území, včetně dokumentace a zapojení výsledků do komplexního informačního systému) a návrh technologií a památkových postupů,
obnovy materiálů a konstrukcí, obnovy specifických segmentů nemovitého památkového fondu (viz VOb
č. VIII. Nemovité památky, VOb č. XI. Tematické průzkumy, VOb č. IV. Materiály a technologie pro obnovu
a údržbu památkového fondu). U movitého kulturního dědictví je pak pozornost soustředěna na výzkum
metod konzervace a restaurování a uchovávání jednotlivých druhů movitých předmětů pro budoucnost
ve spojitosti s jejich fyzickým stavem ve vazbě na materiál, techniky, technologie a podmínky uložení
a prezentace veřejnosti (viz VOb č. VII. Movité památky). Cílem a stěžejním obsahem výzkumu je provádění analýz postupů ve vztahu k platným státním normám na bázi logické součinnosti s dalšími specializovanými institucemi a firmami, a to jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním kontextu. Tato oblast
zahrnuje základní i aplikovaný výzkum. Uvnitř struktury NPÚ se touto problematikou systémově zabývají
technologická laboratoř (https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/technologicka-laborator) a metodická centra (https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/sluzby/
metodicka-centra), soustředěná na prohloubení poznání definovaných segmentů památkového fondu.18
Z prostředků IP DKRVO budou v následujících letech financovány průzkumy a dokumentace torzálních
staveb (například zámku v Ohraženicích, tvrze v Pasovarech, zámku v České Kamenici), výzkum kultury
bydlení a obytného komfortu a vývoje tradiční obytné jednotky (například kostel v Dohaličkách, hrady
Helfenburk u Bavorova, Dívčí Kámen a další hradní zříceniny), tvorba korpusů vybraných skupin artefaktů
a částí staveb (například kostely v Sedlčanech a Valči), a konečně rozvíjení metod výzkumu ohrožených
a zanikajících historických staveb s důrazem na interdisciplinární spolupráci (například Klášter Hradiště, zámek Stará Ves nad Ondřejnicí, hrad Buchlov). V oblasti movitých památek bude podpořen výzkum
druhových skupin předmětů (viz DC č. VII.1) a výzkum osobností (viz DC č. VII.2); ve VOb č. XI. Tematické
průzkumy viz DC č. XI.1 nazvaný Specifické výtvarné památky. Dále budou prostředky využity pro VOb č. IV.
s názvem Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu (viz DC č. IV.1 Vlastnosti historických materiálů a DC č. IV.2 Záchrana historických materiálů).

18

Technologická laboratoř představuje základní technologické zázemí pro péči o národní kulturní památky a další památky ve správě
Národního památkového ústavu. Laboratoř se primárně orientuje na technologie a průzkumy historických stavebních materiálů,
podle potřeby se však zabývá i ostatními materiály. Metodická centra NPÚ poskytují prostor pro koncentrovaný výzkum určitého
tématu a zároveň zázemí umožňující prezentovat poznatky z výzkumu a předávat je dalším odborníkům i veřejnosti nejčastěji formou výstav, přednášek či workshopů.
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Předpokládané kontrolovatelné výsledky výzkumných oblastí v letech 2019–2023
IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Npam

1

Jost

6

VII. Movité památky
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Jost

20

B

8

VIII. Nemovité památky v ČR
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Jost

8

B

11

C

3

Ekrit

4

XI. Tematické průzkumy
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Nmap

9

Jimp

1

Jost

15

B

1
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Cíl 2. Poznávání, hodnocení a ochrana kulturního dědictví
Výzkum je zacílen na získávání a tvorbu nových pramenů k poznání kulturního dědictví, nemovitého
i movitého, a dějin památkové péče. Výzkum v oblasti dějin památkové péče je zaměřen na poznání a reflexi oboru v Čechách a na Moravě od jeho vzniku po současnost v konfrontaci s vývojem v evropském
prostředí a na poznání klíčových osobností oboru a interpretaci jejich významu pro vývoj památkové
péče v národním i nadnárodním kontextu (viz VOb č. II. Dějiny památkové péče v českých zemích). Získávání a tvorba nových pramenů k poznání kulturního dědictví se soustřeďuje na provádění systematické
dokumentace, sdružené do logických tematických celků s cílem získání přehledu o dochovaném fondu
kulturního dědictví, jeho památkovém potenciálu a získání digitální podoby výsledků a jejich účelného
zpřístupnění. S tím souvisí hodnocení památkového fondu, včetně specifických témat (kritéria, vývojové řady, typologie ad.). Metodologicky specifickou oblastí zkoumání je archeologie, především záchranné archeologické výzkumy, terénní identifikace a dokumentace archeologických lokalit a opomíjených
archeologických památek a průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu památkových areálů
a území ČR se zřetelem k památkovým objektům ve správě NPÚ (viz VOb č. I. Archeologie). Další specifickou oblastí je poznávání a výzkum moderní architektury a urbanismu 20. století (viz VOb č. VI. Moderní
architektura 20. století). Poznání historického urbanistického dědictví v návaznosti na krajinu a novodobou strukturu sídla je věnován samostatný výzkum (viz VOb č. IX. Památkový urbanismus). Specifickou
oblastí je zkoumání průmyslových oborů a klíčových, dosud systematicky nezdokumentovaných industriálních lokalit a klíčových průmyslových aglomerací (viz VOb č. III. Industriální dědictví). Výzkum movitého kulturního dědictví je spojen s druhovými skupinami předmětů, s osobnostmi spjatými s movitými
předměty výrobou či vlastnictvím. Výzkum zahrnuje i historické knihovní fondy. Samostatnou oblastí
výzkumu jsou památky, které nelze jednoznačně kvalifikovat jako movité či nemovité. Zastřešující pro
výzkum nemovitého a movitého dědictví je vývoj komplexních informačních systémů ve vztahu k evidenci a přehlednému a účelnému třídění fondu s památkovým potenciálem jako nástroje pro další využití
výsledků a jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti (viz kap. II.8). Jedním z možných výstupů, resp.
cílů je moderní forma soupisu památek, který naše prostředí dlouhodobě postrádá.
Přidělené finanční prostředky IP DKRVO budou vynaloženy na základní výzkum v dílčích cílech výše zmíněných výzkumných oblastí (viz část III. Koncepce VO, VOb č. I, II, III, VI, IX).

24

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

Předpokládané kontrolovatelné výsledky výzkumných oblastí v letech 2019–2023
I. Archeologie
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Nmap

25

Jost

59

B

1

C

5

II. Dějiny památkové péče v českých zemích
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Jost

2

B

1

III. Industriální dědictví
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Nmap

9

Jost

10

B

11

VI. Moderní architektura 20. století
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Nmap

1

Jost

23

B

16

Ekrit

7

IX. Památkový urbanismus
Druh výsledku

Souhrnný počet za 5 let

Npam

2

Nmap

1

Jost

2
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Cíl 3. Prezentace hodnot kulturního dědictví
Výzkum je zaměřen na vytváření rozličných forem prezentace včetně odborných publikací a tvorby edičních řad jako výsledků základního výzkumu (viz VOb č. X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ
a podpůrná vědecká činnost). Tato oblast výzkumu výrazně směřuje do té části působnosti NPÚ, kterou
představují památkové objekty zpřístupněné veřejnosti v majetku státu a ve správě NPÚ. V autentickém prostředí historických objektů jsou formou výstav prezentovány výsledky základního výzkumu, který
se vztahuje také k poznání daného regionu. Aplikovaný výzkum v této oblasti naplňuje NPÚ tvorbou
a vydáváním řady metodických publikací, majících charakter veřejné služby vůči vlastníkům památek
a veřejné správě v oblasti památkové péče. Výsledkem vědy a výzkumu v prostředí NPÚ je také reflexe
starších metodických postupů a jejich modernizace. Informace o památkovém fondu zpřístupňuje NPÚ
v rámci integrovaného informačního systému, jehož architektura je dvojí – vnitřní a veřejná. Budováním
informačních systémů a technologií k ukládání/správě dat a zpřístupnění informací pro specifické účely
dochází k naplňování jak funkce odborné instituce směrem dovnitř, tak i funkce informační směrem ven.
Důležitou součástí je i rozpracování samotné metodologie vědy a výzkumu s přihlédnutím ke specifikům
památkové péče. Odbor vědeckého tajemníka a jemu podřízené oddělení vědy a výzkumu v NPÚ plánují,
organizují a provádějí výzkum včetně vyhodnocování výzkumných výsledků a navrhování vhodných způsobů jejich prezentace. Zároveň slouží jako elementární podpora a základní servis pro vědecké pracovníky NPÚ.
Z prostředků IP DKRVO bude v následujících pěti letech v rámci tohoto cíle podpořena příprava a vydávání odborných publikací, periodik, stejně jako náklady na podpůrnou vědeckou činnost pro výzkumné
a vědecké pracovníky NPÚ.
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X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné
a vědecké pracovníky NPÚ
Druh výsledku
B
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Souhrnný počet za 5 let
17
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Cíl 4. Výchova a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví
NPÚ je přirozeným uživatelem a producentem výsledků základního výzkumu nejen v oblasti teorie a dějin, ale i praxe památkové péče. Tato skutečnost NPÚ umožňuje sebereflexi a dovoluje také zpětnou analýzu důležitých památkových obnov a rekonstrukcí, a to nejen v českém kontextu. Tato okolnost je zcela
zásadní pro návrhy potřebných legislativních opatření a pro definování a komunikaci teoretických základů dalšího vývoje v oblasti komplexní památkové péče. Velký význam v této oblasti má šíření poznatků
prostřednictvím publikační činnosti NPÚ, kde především odborná oborová periodika (Zprávy památkové péče, tisky jednotlivých ÚOP ad.) poskytují významnou platformu pro výměnu názorů a odbornou
diskusi. NPÚ se dlouhodobě systematicky zaměřuje na zkoumání vhodných forem vzdělávání v oblasti
kulturního dědictví, zejména na všech stupních škol, pro které připravuje vzdělávací programy a jejichž
prostřednictvím upevňuje povědomí o principech péče o památkový fond i o historii jako takové, a to
v autentických prostorách památkových objektů (viz VOb č. V. Metody zpřístupnění památkového fondu
pro celoživotní vzdělávání). Výsledky tohoto výzkumu NPÚ formuluje do metodik, které jsou jedním ze
základních výsledků jeho činnosti.
Prostředky z IP DKRVO budou využity na zkoumání tématu autenticity v památkové péči, které bude
určené úředníkům úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů
a krajských úřadů. Dotazníkové šetření poslouží pro přípravu budoucího vzdělávacího programu, který
postupně NPÚ může zařadit do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání. Dále budou prostředky využity na provedení dotazníkového šetření cíleného na místní správu a samosprávu, včetně rešerše
požadavků a zaměření vzdělávacích programů pro výkon státní památkové péče, dále pro analýzu stávajícího stavu nabídky odborného vzdělávání v oblasti řemeslné obnovy na objektech s památkovou hodnotou a analýzu stavu vzdělávacích programů pro seniory v rámci i mimo NPÚ se snahou komparačně
analyzovat a vytvořit návrhy na nastavení programů.

Předpokládané kontrolovatelné výsledky výzkumných oblastí v letech 2019–2023
V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání
Druh výsledku
Jost
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Souhrnný počet za 5 let
2
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Cíl 5. Implementace výsledků vědy a výzkumu v prostředí NPÚ
Nedílnou součástí aplikovaného výzkumu prováděného v NPÚ je zavádění jeho výsledků, převážně nových metodických postupů, do praxe památkové péče (viz VOb č. XII. Tvorba metodik pro správu památkového fondu). Pro potřeby implementace výsledků aplikovaného výzkumu, ať již samostatně vzniklých
na půdě NPÚ, vytvořených v kooperaci s dalšími výzkumnými organizacemi či odjinud přejatých, je nutné
v prostředí NPÚ dbát zejména na systémový přístup a na zajištění využitelnosti výsledků dalšími (nejen) resortními organizacemi. Tento úkol je deklarován také příslušnými řídícími dokumenty NPÚ. NPÚ
poskytuje veřejnou službu a vytváří odborný, praxí korigovaný tlak na vhodné legislativní změny, které
památkový fond a jeho udržitelný rozvoj zohlední v kontextu celospolečenského vývoje, zejména pak
v kooperaci a koordinaci s resorty životního prostředí, místního rozvoje a financí.
Poskytnuté finanční prostředky budou použity na zkoumání různých aspektů inteligentní správy historických budov (HBIM) – dokumentaci staveb, inženýrských sítí, údržbu a monitoring procesů a činností
v provozu, zkoumání možností a využitelnosti 3D dokumentace movitého kulturního majetku, vytvoření
metodiky péče, obnovy, správy, účelného využití a prezentace památkových objektů aj. (viz DC charakterizované při VOb č. XII).
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XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti
Druh výsledku
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Souhrnný počet za 5 let

NmetS

1

Jost

5
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II.2.2 Vize
V průběhu následujících deseti let bude NPÚ a jeho zaměstnanci i nadále rozvíjet nové metody a přístupy k poznávání, a to jak v oblasti základního výzkumu, tak i aplikací dosažených poznatků v praxi. NPÚ
je organizací, která s ohledem na povahu své činnosti využívá výsledky řady dalších vědních oborů, jako
jsou v oblasti humanitních věd například archeologie, spojená mimo jiné s aplikací přírodovědných metod, dále historie, archivní průzkum či stavebněhistorické výzkumy. NPÚ reflektuje a zapracovává moderní dokumentační metody, jako je 3D skenování či skenování zemského povrchu (LIDAR), a další inovativní
postupy. Činnost NPÚ ovlivňují také výsledky technologického pokroku v oblasti vývoje nových stavebních materiálů, ale i metod zateplování či zavádění alternativních zdrojů energie (vítr, slunce) v historické
krajině. Při aplikaci těchto metod, postupů a inovací NPÚ vyčerpává celou škálu odborných a vědeckých
přístupů. I v následujícím období bude pružně reagovat na moderní trendy, a to prostřednictvím definovaných základních dlouhodobých cílů výzkumu a vývoje, a vytvářet prostředí pro smysluplné propojení
jejich výsledků ve prospěch zachování, udržení a obnovy památkového fondu.
Památková péče je svou povahou interdisciplinární. Mezi pracovníky NPÚ je proto zastoupeno široké
spektrum odborností a specializací. Profesní potenciál NPÚ tak mnohonásobně převyšuje možnosti jiných paměťových institucí ČR. Tato výhoda není dosud plně využita. V oblasti vědy a výzkumu bude ještě
větší důraz kladen na rozvoj a stabilitu odborně různorodých kolektivů vědeckých pracovníků a bude
podporována heterogenita profesního a generačního složení. Prioritou je pevná mezigenerační spolupráce na bázi výměny zkušeností a znalostí a pěstování multifunkčních oborových dovedností. V důsledku toho dojde k propojení znalostí tradičních výzkumných metod a schopnosti pracovat s novými, zvláště
elektronickými technologiemi a využívat je pro potřeby výzkumu.
Jednou z vizí NPÚ na následující období je rozsáhlejší zapojení instituce do mezinárodního výzkumu
a spolupráce se zahraničními partnery jak v oblasti vědy a výzkumu, tak popularizace. NPÚ se chce do
budoucna jako instituce ještě více otevřít nejen zahraničním badatelům a institucím podobného typu
v zahraničí, ale zároveň také prezentovat vlastní badatelské výstupy a výsledky na mezinárodních odborných konferencích, fórech apod. NPÚ do budoucna zvýší podíl překladových publikací nebo vědecko-výzkumných výstupů, které budou již od počátku koncipovány pro zahraniční badatele a veřejnost, čemuž
bude uzpůsobena i jejich jazyková mutace. Jednou z platforem, na nichž může mezinárodní spolupráce
ve středoevropském měřítku probíhat, je zřízení nového mezioborového časopisu, který musí naplnit
ambice proniknout do prestižních světových databází vědeckých výsledků, jako je například Web of Science. Vizí tohoto projektu je vytvořit společnou publikační platformu pro vynikající vědecko-výzkumné
výsledky z České republiky, Polska, Německa, Rakouska a Slovenska. Půjde o multidisciplinární periodikum, v němž budou prizmatem různých vědních disciplín a z pohledu badatelů různých zemí prezentovány nejnovější výsledky a výstupy v oblasti památkové péče. Od tohoto konceptu si NPÚ slibuje nejen
posílení svého stávajícího postavení jako VO v rámci České republiky, ale také posílení svého postavení
jako vědecko-výzkumné organizace na mezinárodním poli.
Vizí NPÚ v příštích obdobích je i nadále poskytovat podporu individuálnímu členství zaměstnanců v mezinárodních komisích a komitétech, stejně jako v odborných redakčních radách prestižních oborových
časopisů. Důležitá je také spolupráce na prestižních výstavních projektech s účastí zahraničního partnera, které umožní propojení domácího bádání s kvalitní a moderní prezentací nemovitého i movité-
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ho kulturního dědictví. Samozřejmostí bude – tak jako doposud – rozvíjení a prohlubování spolupráce
s ostatními VO MK, ústavy Akademie věd ČR a vysokými školami. Stěžejní vizí NPÚ v příštích deseti letech
je zaujmout důstojnou pozici na poli mezinárodní vědecké spolupráce a výměny v situaci, kdy role NPÚ
v rámci systému péče o památkový fond ČR i mezi příspěvkovými organizacemi rezortu MK bude neopomenutelná a stabilní.

II.2.3 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR
NPÚ vykonávané činnosti vyplývají z platné legislativy České republiky. Tím je podmíněna úzká vazba
koncepčních materiálů organizace na vládní strategické dokumenty a strategické a koncepční dokumenty MK. Svým charakterem paměťové instituce, vykonávající ze zákona plošnou ochranu a péči o národní
kulturní dědictví, je NPÚ úzce propojen s ostatními paměťovými institucemi, spravujícími a pečujícími
o předměty kulturní povahy. Koncepce NPÚ se prolínají s jejich relevantními strategickými a koncepčními
dokumenty.
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1.

Č.

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. VII. Movité památky a jejích dílčích cílů
VII.1 Výzkum druhových skupin předmětů; č. VII.2 Výzkum osobností, popsaných v části III.1 koncepce (s. 144–155).
Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. IV. Materiály a technologie pro obnovu
a údržbu památkového fondu a jejích dílčích cílů IV.1 Vlastnosti historických materiálů; IV.2 Záchrana historických
materiálů, popsaných v části III.1 koncepce (s. 124–126).

DTP e) vytváření nástrojů pro podporu udržování a rozvoje historického
a kulturního vědomí národní identity

TP 2.1 Výzkum a jeho uplatnění – kulturní dědictví a území s historickými
hodnotami (s. 41)

DTP b) výzkum a vývoj nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a evidenci
nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví
ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí těchto oblastí, popsaných v části III.1 koncepce: VOb
č. I. Archeologie a jejích dílčích cílů I.1 Záchranný archeologický výzkum; I.3 Terénní identifikace a dokumentace
(s. 100–113); VOb č. VII. Movité památky a jejích dílčích cílů VII.1 Výzkum druhových skupin předmětů; VII.2 Výzkum
osobností (s. 144–155); VOb č. VIII. Nemovité památky a jejího dílčího cíle VIII.2 Výzkum kultury bydlení (s. 156–164).

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. I. Archeologie a jejích dílčích cílů
I.1 Záchranný archeologický výzkum; I.3 Terénní identifikace a dokumentace, popsaných v části III.1 koncepce
(s. 100–113).

DTP c) výzkum a vývoj metodik a nástrojů se zaměřením na proměny
a exploataci kulturní krajiny

DTP a) výzkum a vývoj metodik, podkladů a pracovních postupů pro
využití moderních technologií a materiálů v oblasti ochrany, konzervace a restaurování nemovitého a movitého kulturního dědictví pro jeho
uchování a pro zkvalitnění systému péče o památky a sbírkové soubory,
včetně knihovních a archivních fondů

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. I. Archeologie a jejích dílčích cílů
I.1 Záchranný archeologický výzkum; I.3 Terénní identifikace a dokumentace, popsaných v části III.1 koncepce
(s. 100–113).

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí těchto výzkumných oblastí (VOb) popsaných v části III.1
koncepce (od s. 100): VOb č. I. Archeologie a jejích dílčích cílů I.1 Záchranný archeologický výzkum; I.2 Archeologický potenciál; I.3 Terénní identifikace a dokumentace; VOb č. II. Dějiny památkové péče v českých zemích
a jejího dílčího cíle II.1 Dějiny památkové péče; VOb č. VIII. Nemovité památky a jejích dílčíh cílů VIII.1 Průzkum
a dokumentace torzálních staveb; VIII.2 Výzkum kultury bydlení; VIII.3 Tvorba korpusů; VIII.4 Rozvoj metod; VOb
č. X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost a jejích dílčích cílů X.1 Prezentace
výsledků výzkumu; X.2 Odborné monografie; VOb č. XI. Tematické průzkumy a jejího dílčího cíle XI.1 Specifické
výtvarné památky.

VAZBA KONCEPCE VO

DTP b) výzkum a vývoj metodik a nástrojů se zaměřením na původ a vývoj sídelních areálů

DTP a) komparativní výzkum archeologické, historické a sociálně kulturní kontinuity (diskontinuity) a její reflexe na historickém území českého
(československého) státu a v širším evropském prostoru

TP 1.1 Výzkum a jeho uplatnění – historické vědní obory a archeologie
(s. 40)

Koncepce MK 2016–2022:
https://www.mkcr.cz/meziresortni-koncepce-aplikovaneho-vyzkumu
-a-vyvoje-narodni-a-kulturni-identity-na-leta-2016-2022-852.html

STRATEGICKÝ DOKUMENT

II.2.3.1 Vazba koncepce VO na strategické dokumenty ČR
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Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. XII. Tvorba metodik pro správu památkového fondu a jejího dílčího cíle XII.1 Metodika řádné správy památkového fondu, popsaných v části III.1
koncepce (s. 186–190).
Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. I. Archeologie a jejích dílčích cílů
I.1 Záchranný archeologický výzkum; I.3 Terénní identifikace a dokumentace, popsaných v části III.1 koncepce
(s. 100–113).

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. I. Archeologie a jejích dílčích cílů
I.1 Záchranný archeologický výzkum; I.3 Terénní identifikace a dokumentace, popsaných v části III.1 koncepce
(s. 100–113).

DTP e) výzkum a vývoj nástrojů a aplikací moderních způsobů ukládání,
uchovávání a manipulace s movitým kulturním dědictvím ve sbírkotvorných institucích

DTP f ) výzkum a vývoj metodik a nástrojů pro identifikaci kulturních
hodnot krajiny a pro hledání prosperity kulturní krajiny, pro zachování
odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury

TP 2.2 Technologie a postupy pro ochranu kulturního dědictví (s. 43)

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí těchto výzkumných oblastí, popsaných v části III.1 koncepce
(s. 124–132): VOb č. V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání a jejího dílčího cíle V.1
Koncepce vzdělávání; VOb č. IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu a jejích dílčích
cílů IV.1 Vlastnosti historických materiálů; IV.2 Záchrana historických materiálů.

TP 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média (s. 44)

DTP a) začlenění výsledků výzkumu národní, regionální a lokální identity a tradice do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba výukových programů a široká prezentace a zpřístupnění jejich hodnot v kontextu národní identity

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. IV. Materiály a technologie pro obnovu
a údržbu památkového fondu a jejích dílčích cílů IV.1 Vlastnosti historických materiálů; IV.2 Záchrana historických
materiálů, popsaných v části III.1 koncepce (s. 124–126).

DTP d) výzkum a vývoj nových a zhodnocení tradičních materiálů a technologií a optimalizace procesu restaurování, konzervace, opravy, údržby a prevence památek

b) výzkum a vývoj specializovaných map s obsahem identifikovaným
s historickým, kulturním, hospodářským a společenským vývojem historického území českého státu ve všech oblastech kulturního dědictví,
včetně interpretačních a aplikačních metodik

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí těchto výzkumných oblastí, popsaných v části III.1 koncepce:
VOb č. VI. Moderní architektura 20. století a jejích dílčích cílů VI.1 Architektura; VI.2 Osobnosti; VI.3 Urbanistické
celky (s. 134–142); VOb č. IX. Památkový urbanismus a jejího dílčího cíle IX.2 Virtuální mapové aplikace (s. 166–173).

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí těchto oblastí, popsaných v části III.1 koncepce: VOb č. I.
Archeologie a jejích dílčích cílů I.1 Záchranný archeologický výzkum; I.2 Archeologický potenciál; I.3 Terénní identifikace a dokumentace (s. 100–113); VOb č. III. Industriální dědictví a jejích dílčích cílů III.1 Oborové průzkumy; III.2
Regionální výzkumy (s. 116–122); VOb č. IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu a jejích dílčích cílů IV.1 Vlastnosti historických materiálů; IV.2 Záchrana historických materiálů (s. 124−126); VOb č. VII.
Movité památky a jejích dílčích cílů VII.1 Výzkum druhových skupin předmětů; VII.2 Výzkum osobností (s. 144–155);
VOb č. VIII. Nemovité památky a jejích dílčíh cílů VIII.1 Průzkum a dokumentace torzálních staveb; VIII.3 Tvorba
korpusů; VIII.4 Rozvoj metod (s. 156–164).

DTP d) výzkum a vývoj nástrojů pro péči o architektonické dědictví
a historické a urbanistické struktury a jejich rozvoje, včetně dopadů
moderní architektury na kvalitu kulturně historických hodnot území,
pro integraci do územního plánování a rozvojových aktivit společnosti,
včetně zhodnocení významu nezastavěných a zastavěných území

DTP c) výzkum a vývoj nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a evidenci
v oblasti ochrany nejohroženějších typologických skupin nemovitého
a movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií s cílem
vytvořit podmínky pro jejich systematickou záchranu a využití, které
posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti
evropského kulturního prostředí
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Památkový fond, jeho poznávání a prezentace je jedním z témat, které jsou Koncepcí VO řešeny. NPÚ se kromě
tradičních témat, odvíjejících se z jeho zákonné role i role správce významných kulturních statků, rozhodl systémově vstoupit do oblasti vzdělávání. Vznik vazby veřejnosti k hodnotám, které kulturní a umělecké dědictví představuje, je zásadním předpokladem budoucí ochrany a prezentace památkového fondu. Koncepce VO naplňuje
strategický dokument ve všech těchto uvedených bodech prostřednictvím výzkumných dlouhodobých okruhů
jako nástroje realizace dlouhodobé strategie NPÚ, především pak okruhů Prezentace hodnot kulturního dědictví
a Výchova a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví (s. 26–27). Z výzkumných oblastí uvedených v části III.1 je
v dané souvislosti významnou především VOb č. V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání, dílčí cíl V.1 Koncepce vzdělávání, a VOb č. IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového
fondu, dílčí cíle IV.1 Vlastnosti historických materiálů a IV.2 Záchrana historických materiálů (s. 124–132).

Státní kulturní politika na léta 2015–2020 s výhledem do r. 2025
https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html

Koncepce VO naplňuje strategický dokument výzkumným okruhem Výchova a vzdělávání v oblasti kulturního dě2.1.5 Zavést akreditovaný systém celoživotního vzdělávání pracovníků dictví (s. 27) jako nástrojem realizace dlouhodobé strategie NPÚ a v rámci části III.1 výzkumnou oblastí V. Metody
zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání, dílčí cíl V.1 Koncepce vzdělávání (s. 128–132).
v oblasti kultury (s. 14)

Mezi hlavní úkoly koncepce MK mj. zařadilo:

„Naplňování cílů státní kulturní politiky se může v konkurenceschopnosti a prosperitě společnosti projevit pouze v omezeném rozsahu, pokud nebude zajištěno předávání kulturních hodnot také prostřednictvím
Koncepce VO naplňuje strategický dokument v rámci dlouhodobé strategie v okruhu Výchova a vzdělávání v obvzdělávacího a výchovného systému.“ (s. 13)
lasti kulturního dědictví (s. 27). V Koncepci VO je strategický dokument možné v budoucnu rozvíjet a naplňovat
„MK (...) ve spolupráci s Ministerstvem školství, tělovýchovy a mláde- v části III.1 uvedené oblasti V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání v dílčím cíli V.1
že bude v oblasti kultury podporovat implementaci systému dalšího Koncepce vzdělávání (s. 128–132). V plánovaném pětiletém období však není tato oblast začleněna mezi dílčí ani
vzdělávání, který je založen na Národní soustavě kvalifikací podle záko- kontrolovatelné cíle, neboť je naplňována v rámci Programu NAKI II projektem Odborné vzdělávání pracovníků
na č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR na MPSV (OP Zaměstnanost, Prioritní osa
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělá- 4. Efektivní veřejná správa); (2018–2023, celková výše podpory 41 mil. Kč projekt je financován z Evropských strukturálních fondů).
vání), v platném znění.“ (s. 15)

„Pro ochranu kulturního dědictví a zpřístupnění kultury budou využity nejnovější vědecké poznatky, včetně informačních a komunikačních
technologií.“ (s. 3)

„Stát bude podporovat kulturní hodnoty, jež vedou ke kultivaci lidskosti,
spolupráci, soucitu, udržitelnosti lidské společnosti; nezastupitelnou
roli v tomto záměru hraje i podpora vzdělávání.“ (s. 3)

„Oblast kultury se nestane slabinou rozvoje společnosti ve smyslu zaostávání vzdělanosti, kulturní úrovně obyvatel a nedostatečného využití
kulturního dědictví jako rozvojového potenciálu v globálním ekonomickém prostředí.“ (s. 3)

„Současně se Ministerstvo kultury zaměří na vyhodnocení systému osvěty, který zavedl první samostatný československý stát, a po jeho vyhodnocení navrhne vládě další postup v oblasti celoživotního vzdělávání.“
(s. 2)

Koncepce VO naplňuje strategický dokument pomocí výzkumné oblasti č. V. Metody zpřístupnění památkového
fondu pro celoživotní vzdělávání a jejího dílčího cíle V.1 Koncepce vzdělávání, popsaných v části III.1 koncepce
(s. 128–132).

DTP b) začlenění výsledků výzkumu kulturního dědictví a území s historickými hodnotami do vzdělávacích procesů na všech úrovních, tvorba
výukových programů na datových nosičích a široká prezentace a zpřístupnění jejich hodnot v kontextu národní identity
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NPÚ naplňuje strategický dokument Koncepcí působení NPÚ.
Koncepce VO naplňuje tuto část strategického dokumentu v rámci části III.1 výzkumnou oblastí IX. Památkový
urbanismus, dílčí cíl IX.1 Metodické nástroje urbanismu (s. 166–173) a výzkumnou oblastí V. Metody zpřístupnění
památkového fondu pro celoživotní vzdělávání, dílčí cíl V.1 Koncepce vzdělávání (s. 128–132).

3.2.15. Podpora kulturního turismu (s. 64)

3.2.7.1. Využití potenciálu muzeí a galerií v oblasti vědy a výzkumu (s. 48)

NPÚ naplňuje strategický dokument krátkodobě i dlouhodobě především prostřednictvím Koncepce působení
NPÚ, a to v části 3.3.6 Služby průvodců a prezentace návštěvnických okruhů, rozšiřování návštěvnického potenciálu jednotlivých objektů, posílení a zkvalitnění návštěvnické infrastruktury (s. 71) a 3.7.4 Marketing a cestovní
ruch (s. 89). Koncepce VO naplňuje strategický dokument prostřednictvím výzkumných dlouhodobých okruhů jako
nástroje realizace dlouhodobé strategie NPÚ, především pak okruhů Prezentace kulturního dědictví a Výchova
a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví (s. 26–27).

V praxi NPÚ strategický dokument naplňuje prostřednictvím projektů NAKI a grantů GAČR, na nichž spolupracuje
s muzei a galeriemi a vysokými školami (viz podrobně II.6 Národní výzkumná spolupráce s jinými VO, s. 56−61). Uživateli výsledků aplikovaného výzkumu, realizovaného NPÚ v rámci cílů IP DKRVO, projektů NAKI a GAČR, především
3.2.11. Spolupráce muzeí a galerií s vysokými školami při koncipování
metodik a památkových postupů, jsou jak NPÚ, tak zde zmíněné státní příspěvkové organizace zabývající se poedukačních aktivit (s. 55)
znáváním, péčí a ochranou movitých kulturních památek (více viz II.7.1 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu,
3.2.11.1. Systematická spolupráce s vysokými školami (s. 56)
s. 62–72). Výsledky vědecké spolupráce s institucemi muzejního a galerijního typu prezentují dále výstavy a výstavy s kritickým katalogem, jako například výstava Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty (13. října 2017 –
3.2.12. Spolupráce muzeí a galerií s Národním památkovým ústavem (s. 57)
4. března 2018).
3.2.12.1. Mechanismy spolupráce Národního památkového ústavu s ostatními státními příspěvkovými organizacemi při ochraně movitých kultur- Koncepce VO naplňuje strategický dokument ve všech uvedených bodech prostřednictvím výzkumných dlouhodobých okruhů jako nástroje realizace dlouhodobé strategie NPÚ, především okruhů Poznávání, hodnocení
ních památek (s. 58)
a ochrana kulturního dědictví, Prezentace kulturního dědictví a Výchova a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví
Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) (s. 58)
(s. 24–27).

3.2.7. Aktivity muzeí a galerií v oblasti vědy a výzkumu (s. 48)

NPÚ je správce souboru historických objektů a areálů v majetku státu, které jsou zpřístupněny veřejnosti. Jako
Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015–2020
https://www.mkcr.cz/koncepce-rozvoje-muzejnictvi-v-ceske-republi- takový pečuje o rozsáhlý mobiliární fond, který je neopakovatelným a rozsáhlým paměťovým fondem. Jeho řádná
ce-1594.html
správa a prezentace je jednou z priorit činnosti NPÚ, a to nejen v oblasti restaurování či teorie muzejnictví. Obecně NPÚ naplňuje strategický dokument krátkodobě i dlouhodobě především prostřednictvím Koncepce působení
NPÚ, a to v části 3.2.7 Spolupráce s vysokými školami, vědeckými institucemi a ostatními paměťovými institucemi,
3.2.8 Evidence a dokumentace památkového fondu a památkového potenciálu a 3.5.2 Odborné informační systémy a prezentace dat (s. 57).

6.1 Zefektivnit výkon veřejné správy v péči o památkový fond (s. 34)

3.4. Zajistit a rozvíjet program Integrovaný systém ochrany movitého kul- NPÚ naplňuje strategický dokument Koncepcí působení NPÚ, především částí 3.2 Nakládání s památkovým fonturního dědictví ve všech jeho částech, při naplňování programu spolu- dem (s. 50).
pracovat s dalšími resorty. (s. 24)
Koncepce VO naplňuje tuto část strategického dokumentu výzkumným dlouhodobým okruhem Poznávání, hodnocení a ochrana kulturního dědictví (s. 24–25) a v rámci části III.1 výzkumnými oblastmi IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu, dílčími cíli IV.1 Vlastnosti historických materiálů a IV.2 Záchrana
historických materiálů (s. 124–126), VOb č. VII. Movité památky v obou dílčích cílech – VII.1 Výzkum druhových
skupin předmětů a VII.2 Výzkum osobností (s. 144−155), VOb č. XII. Tvorba metodik pro správu památkového fondu,
dílčí cíl XII.1 Metodika řádné správy památkového fondu (s. 186–190).
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Koncepce VO s vědomím, že jí definované dlouhodobé výzkumné okruhy a výzkumné oblasti jsou trvalého charakteru, naplňuje statutární činnosti NPÚ a tím se podílí na naplňování Koncepce památkové péče v praxi. Dílčí
cíle Koncepce VO řeší konkrétní systémové a odborné potřeby NPÚ.

NPÚ se cílevědomě a dlouhodobě věnuje navazování spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi a institucemi, nejčastěji formou dohod o spolupráci nebo memorandy o porozumění (například Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre apod.); (viz II.5 Mezinárodní výzkumná spolupráce a II.6 Národní výzkumná
spolupráce).

Reidentifikace movitých kulturních památek – nositelem úkolu Národní NPÚ se cílevědomě a dlouhodobě věnuje dosažení jednoznačné identifikace předmětů mobiliárních fondů hradů
a zámků ve státní správě a jejich následnému odbornému zpracování a prezentaci, a to i na webových stránkách
památkový ústav
Dokončení základní evidence mobiliárních fondů státních hradů a zám- organizace. Koncepce VO se k tomuto hlásí dlouhodobým výzkumným okruhem Poznávání, hodnocení a ochrana
kulturního dědictví (s. 24–25) a výzkumnou oblastí VII. Movité památky v obou dílčích cílech – VII.1 Výzkum druků – nositelem úkolu Národní památkový ústav
hových skupin předmětů a VII.2 Výzkum osobností (s. 144–155). Výsledky výzkumu této oblasti jsou využity při
dokončování a zpřesňování základní evidence mobiliárních fondů státních hradů a zámků a zanášeny do specializovaného elektronického systému CastIS.

• Cíl III.4 Ústřední seznam kulturních památek (s. 35–37)

Koncepce VO naplňuje v praxi tento strategický dokument systematickým zaznamenáváním výsledků výzkumu
Systematická náprava nepřesností v údajích Ústředního seznamu kul- do elektronických databází a jejich soustavnou aktualizací. Z tohoto hlediska naplňují strategický dokument přeturních památek – nositelem úkolu Ministerstvo kultury a Národní pa- devším výzkumné oblasti I. Archeologie, III. Industriální dědictví, VI. Moderní architektura 20. století, VII. Movité
památky, VIII. Nemovité památky, IX. Památkový urbanismus, XI. Tematické průzkumy uvedené v rámci části III.1
mátkový ústav
(od s. 100).
Systematická náprava chyb v údajích katastru nemovitostí – nositelem
úkolu Národní památkový ústav

Koncepce VO naplňuje strategický dokument především dlouhodobým okruhem Poznávání, hodnocení a ochrana
kulturního dědictví (s. 24–25). Problematika je však přednostně rozvíjena v projektech NAKI, které lépe odpovídají
prioritním zaměřením na aplikovaný výzkum.

V praxi NPÚ strategický dokument naplňuje prostřednictvím projektů NAKI, které jsou zaměřeny na aplikovaný
výzkum, např. DF13P01OVV019, DF13P01OVV001.

• Cíl III.3 Památkově chráněná území a ochrana kulturní krajiny (s. 34 a 35) Obecně NPÚ naplňuje strategický dokument krátkodobě i dlouhodobě především prostřednictvím Koncepce půPokračování ve vyhlašování nových památkových zón a rezervací, po- sobení NPÚ, a to v části 3.2.3 Průzkumy a poznání památkového fondu (s. 51), 3.2.4 Uchovávání památkového
stupné revise stávajících zón a rezervací opravného a zpřesňujícího fondu (s. 54), 3.2.7 Spolupráce s vysokými školami, vědeckými institucemi a ostatními paměťovými institucemi,
charakteru – nositelem úkolu Ministerstvo kultury a Národní památkový 3.2.8 Evidence a dokumentace památkového fondu a památkového potenciálu, 3.2.9 Památkově chráněná území
(s. 61) a 3.5.2 Odborné informační systémy a prezentace dat (s. 57).
ústav

Transparentnější prezentace probíhajících výzkumů zajišťovaných Národním památkovým ústavem a výsledků jeho vědecké činnosti směrem
k širší odborné a laické veřejnosti – nositelem úkolu Národní památkový
ústav

NPÚ naplňuje strategický dokument krátkodobě i dlouhodobě především prostřednictvím projektů NAKI a GAČR,
na nichž spolupracuje s muzei a galeriemi a vysokými školami (viz II.6 Národní výzkumná spolupráce s jinými VO,
s. 56–61), Koncepcí působení NPÚ, a to v části 2.3.6 Oblast vzdělávání (s. 45), 3.2.5 Spolupráce s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími (s. 55), 3.2.6 Spolupráce s profesními komorami, řemeslnými cechy a Hospodářskou komorou ČR (s. 56) a 3.2.7 Spolupráce s vysokými školami, vědeckými institucemi a ostatními paměťovými
Účinnější spolupráce Národního památkového ústavu se státními sbírinstitucemi (s. 57).
kotvornými institucemi – nositelem úkolu Národní památkový ústav
Koncepce VO naplňuje strategický dokument krátkodobě i dlouhodobě výzkumnými oblastmi uvedenými v části
III.1 – č. V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání, dílčí cíl V.1 Koncepce vzdělávání,
a č. IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu, dílčí cíle IV.1 Vlastnosti historických
materiálů a IV.2 Záchrana historických hodnot (s. 124–132).

• Cíl III.2 Výzkum a vývoj v oblasti památkové péče (s. 33 a 34)

Koncepce památkové péče
https://www.mkcr.cz/koncepce-pamatkove-pece-256.html
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Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2017–2020
http://ipk.nkp.cz/docs/koncepce/koncepce_k_vystaveni.pdf

NPÚ se podílí na naplňování tohoto strategického dokumentu jako správce zámeckých knihoven, zajišťující jejich
odborné zpracování, vyhodnocení a prezentaci. NPÚ je zároveň institucí, která buduje a ke své práci využívá roz1. Knihovny ve virtuálním prostředí – Opatření 1.1 Rozvíjet služby kniho- sáhlé odborné knihovny rozmístěné na GnŘ a ÚOP.
ven v digitálním prostředí, zpřístupňovat informační zdroje včetně tra- Koncepce VO naplňuje strategický dokument v rámci dlouhodobé strategie v okruhu Poznávání, hodnocení
dičních dokumentů; 1.2 Podporovat digitalizaci knihovních fondů (s. 11) a ochrana kulturního dědictví a Prezentace hodnot kulturního dědictví (s. 24–26). V Koncepci VO je strategický
4. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů - Opatření 1.3 Budo- dokument možné v budoucnu rozvíjet a naplňovat v části III.1 uvedené výzkumné oblasti VII. Movité památky
vat mezioborové metodické centrum konzervace novodobých dokumen- v obou dílčích cílech – VII.1 Výzkum druhových skupin předmětů a VII.2 Výzkum osobností (s. 144–155). V plánovatů včetně centrálního pracoviště pro odkyselení knihovních fondů (s. 17) ném pětiletém období však není tato oblast začleněna mezi dílčí ani kontrolovatelné cíle, protože NPÚ ji naplňuje
v rámci Programu NAKI II projektem DG18P02OVV0099.

Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015–2020
Koncepce působení NPÚ a Koncepce VO se nepodílejí na naplňování tohoto strategického dokumentu, neboť
https://www.mkcr.cz/koncepce-podpory-umeni-v-ceske-republice-na ten se zabývá jen přesahovými záležitostmi bez vazby na statutární činnosti NPÚ. Koncepce rozvoje muzejnictví
-leta-2015-az-2020-1279.html
v České republice v letech 2015 až 2020, Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015, Koncepce účinnější péče
o tradiční lidovou kulturu v ČR na léta 2011 až 2015 jsou pojednány jako samostatné dokumenty a NPÚ se k nim
vyjadřuje v příslušných částech této koncepce.

5.

6.

Vytvářet podmínky pro účinnější implementaci úmluv a smluv v oblasti
památkové péče, kterými je Česká republika vázána - nositelem úkolu
Ministerstvo kultury a Ministerstvo zahraničních věcí

NPÚ se cílevědomě a dlouhodobě věnuje navazování spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi a inObecně podporovat výměnu expertů a informací v oblasti památko- stitucemi, nejčastěji formou dohod o spolupráci nebo memorandy o porozumění (například Filozofická fakulta
vé péče na mezinárodní úrovni – nositelem úkolu Ministerstvo kultury Univerzity Karlovy, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre apod.); (viz tabulky II.5.1–II.5.5.3 Mezinárodní výzkumná spolupráce,
a Národní památkový ústav
s. 52–55).
Hledat nové partnery a navazovat kontakty v oblasti památkové péče
pro společné mezinárodní projekty – nositelem úkolu Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav

Cíl III.8. Mezinárodní spolupráce v oblasti památkové péče (s. 41)

Zvyšování efektivity vzájemné spolupráce mezi odbornou složkou, orgány státní památkové péče a pracovníky stavebních úřadů v rámci společných workshopů – nositelem úkolu Ministerstvo kultury a Národní
památkový ústav

Systematické vzdělávání řemeslníků a stavebních firem pracujících na
kulturních památkách – nositelem úkolu Ministerstvo kultury a Národní
památkový ústav

• Cíl III.7. Osvěta, edukační aktivity a odborné vzdělávání (s. 39)

Koncepce VO naplňuje strategický dokument ve všech jeho částech výzkumným dlouhodobým okruhem Výchova
Rozvíjení edukačních aktivit spojených s oborem památkové péče pro a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví (s. 27) jako nástrojem realizace dlouhodobé strategie NPÚ a v rámci III.1
konkrétní cílové skupiny občanů, děti a mládež – nositelem úkolu Minis- výzkumnou oblastí V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání, dílčí cíl V.1 Koncepce
vzdělávání (s. 128–132).
terstvo kultury a Národní památkový ústav

Rozšíření spolupráce mezi orgány státní památkové péče a nevládní- V Koncepci VO je strategický dokument naplňován v části III.1 uvedené výzkumné oblasti V. Metody zpřístupnění
mi neziskovými organizacemi nebo dobrovolníky při sledování stavu památkového fondu pro celoživotní vzdělávání, v dílčím cíli V.1 Koncepce vzdělávání (s. 128–132).
památkového fondu v regionech – nositelem úkolu Ministerstvo kultury
a Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

37

8.

7.

Tento strategický dokument je primárně zaměřen na tradiční lidovou kulturu, tedy nehmotné kulturní dědictví.
Odborné ani vědecké činnosti NPÚ nemají konkrétní přesah do takto formulované problematiky. NPÚ se v rámci
primární statutární činnosti věnuje převážně hmotnému kulturnímu dědictví, s výjimkou muzeí v přírodě v jeho
správě. Předmětem zájmu odborných pracovníků NPÚ je lidová architektura jako součást hodnot v historické krajině. NPÚ se nicméně na naplňování uvedeného strategického dokumentu podílí nepřímo účastí svého zástupce
v Národní radě pro tradiční lidovou kulturu, která byla zřízena v zájmu koordinovaného naplňování Koncepce
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice schválené usnesením vlády č. 571 ze dne 11. června
2003 a na základě příkazu ministra kultury č. 39/2004. Činnost tohoto orgánu se řídí vládní Koncepcí účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu v ČR na období 2016–2020, schválenou usnesením vlády č. 10/2016. Zástupce NPÚ
se účastní pravidelných jednání k agendě související s Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví,
prezentací nominací k zápisu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a aktuálními informacemi k projektu Nositel tradice lidových řemesel.

Jedním z hlavních cílů řešených NPÚ je vhodná a moderní forma prezentace památkového fondu České republiky.
Za tímto účelem vytváří a spravuje řadu elektronických systémů a pro jejich aktualizaci a rozvoj pořizuje digitální
data dobových dokumentů i moderních materiálů, vypovídajících o stavu památkového fondu, hodnotách a jeho
ochraně. Téma informačních systémů a digitalizace prostupuje vědeckými projekty NPÚ a všechny projekty jsou
koncipovány tak, aby jejich výsledky mohly být právě do těchto systémů implementovány a uchovány v digitální
podobě.

Památková péče

1. Zajištění rovného přístupu odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu NPÚ naplňuje strategický dokument krátkodobě i dlouhodobě především prostřednictvím Koncepce působení
NPÚ, a to v části 2.3.5 Oblast ICT v památkové péči (s. 44), 3.2.8 Evidence a dokumentace památkového fondu a paobsahu v digitální podobě (s. 3)
mátkového potenciálu (s. 57), 3.5 ICT v památkové péči (s. 78), 3.5.1 Informační systémy pro řízení a efektivní interní
2. Digitalizace kulturního obsahu a shromažďování digitálních dokumenkomunikaci (s. 79), 3.5.2 Odborné informační systémy a prezentace dat (s. 80) a 3.5.3 Bezpečná IT infrastruktura
tů jako součásti kulturního dědictví (s. 3)
NPÚ (s. 81). Koncepce VO naplňuje strategický dokument v rámci všech řešených výzkumných oblastí zanášením
Dílčí cíle Strategie digitalizace kulturního obsahu (s. 8):
a zpřístupněním výsledků výzkumu v elektronických systémech digitalizací fondů, dále pak výzkumnou oblastí
Vytvoření organizačních a technických předpokladů trvalého uchování č. IX. Památkový urbanismus a jejím kontrolovatelným cílem Rozšíření a doplnění mapových aplikací Geoportálu
památkové péče, který je popsán v části III.1 této koncepce (od s. 100).
a zpřístupnění digitálních dokumentů:

Strategické cíle digitalizace kulturního obsahu (s. 2):

Strategie digitalizace kulturního obsahu na léta 2013–2020
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiHy-3th9XZAhUJqaQKHfbhDGsQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fipk.nkp.cz%2Fdocs%2Fkoncepce%2FDigitalizace-kulturniho-obsahu_DEF.doc&usg=AOvVaw22alvqBakGsFFweckxj2ju

4.2.1. Ve smyslu „Koncepce identifikace a dokumentace tradiční lidové
kultury“ zajišťovat periodicky dokumentaci projevů tradiční lidové kultury, zejména těch, které jsou bezprostředně ohroženy, tyto dokumentovat Dalším způsobem naplňování Koncepce je předložení nominací – nominace ruční výroby žinylkových textilií
v pravidelných cyklech podle stupně ohrožení (s. 14)
v Hlinsku (NPÚ, Územní památková správa na Sychrově, na předložení se podílí pracoviště Soubor lidových staveb
4.3. Uchovávání, šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové Vysočina, dále jen SLS Vysočina, které je zároveň regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu). SLS Vysočina pověřený Regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Pardubickém kraji navrhl dále Vesnické
kultury
masopustní obchůzky a masky na Hlinecku pro již realizovaný zápis na výše uvedený seznam a posléze také na
4.3.14. Veřejně prezentovat odbornou činnost sbírkových institucí proSeznam nehmotného dědictví lidstva (UNESCO).
střednictvím výstav a živých ukázek projevů tradiční lidové kultury, např.
řemeslných technologií, obřadů, obyčejů, zvyků, hudby a tance. Využívat Koncepce VO naplňuje strategický dokument v rámci výzkumné oblasti uvedené v části III.1 č. VIII. Nemovité papřitom spolupráci řemeslníků, interpretů, lektorů a moderní prezentační mátky v ČR a jejího dílčího cíle č. VIII.2 Výzkum kultury bydlení (s. 156–164), ale pouze v materiální oblasti tradiční
lidové kultury, a to formou těchto výsledků: výstava s kritickým katalogem, odborná kniha, tematické odborné
technologie (s. 18)
články a plánované nepublikované nálezové zprávy s daným tématem. Částečně je strategický dokument naplňován též výzkumnou oblastí č. IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu s dílčími cíli
č. IV.1 Vlastnosti historických materiálů a č. IV.2 Záchrana historických materiálů (s. 124–126); kontrolovatelné cíle
věnující se vědeckému zhodnocení stávajících a definici nových materiálů a metod záchrany historických materiálů a popularizace výsledků výzkumu jsou popsány v části III.1 této koncepce (od s. 100).

4.2 Dokumentace projevů tradiční lidové kultury

4.1.1. Provádět identifikaci projevů tradiční lidové kultury a používat její
výsledky pro plánování dalších činností v oblasti péče o tradiční lidovou
kulturu (s. 13)

4.1. Identifikace projevů tradiční lidové kultury

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na
období 2016–2020
https://www.mkcr.cz/koncepce-ucinnejsi-pece-o-tradicni-lidovou-kulturu-v-ceske-republiky-na-leta-2016-az-2020-1108.html
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1. Vytvoření moderního portálu památkové péče

Památková péče

Zajištění rovného přístupu odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu v digitální podobě (s. 18):

1. Průběžná aktualizace Památkového katalogu a realizace projektu
Uplatnění principu Smart Administration v oblasti nakládání s památkovým fondem ČR (s. 16)

Památková péče

Bezpečné uchování digitálních dokumentů (s. 16):

2. Digitalizace historické dokumentace NPÚ

1. Převedení zastaralé elektronické evidence Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) do nového webového systému –
„Památkový katalog“ Národního památkového ústavu

Památková péče

Digitalizace kulturního obsahu a shromažďování digitálních dokumentů
jako součásti kulturního dědictví (s. 12):

12. Dokumentace a evidence movitého kulturního dědictví v digitální podobě (s. 11)

1. Vybudování nového systému pro vedení Ústředního seznamu kulturních památek ČR (dále jen „ÚSKP“) (s. 8)

II.2.4 Podmínky a předpoklady
NPÚ dlouhodobě cíleně rozvíjí meziinstitucionální a mezioborovou spolupráci (například s vysokými školami a jinými vědecko-výzkumnými institucemi a výzkumnými organizacemi). V důsledku toho disponuje
všemi potřebnými předpoklady, aby mohl flexibilně reagovat na aktuální požadavky resortu a samostatně formulovat výzkumné úkoly s přihlédnutím k potřebám vlastního oboru i společenské poptávce.
Úspěšné naplňování těchto úkolů umožňuje vysoká odborná erudice a koncentrovanost odborných a vědeckých pracovníků NPÚ a profesionalita a zkušenost s řízením a administrativním vedením výzkumu.

II.2.4.1 Podmínky
Potenciál NPÚ pro řešení aktuálních vědeckých a společenských výzev
Výlučnost NPÚ jako výzkumné organizace spočívá v jeho celostátní plošné působnosti prostřednictvím
husté struktury regionálních pracovišť a v jeho interdisciplinárním přístupu k památkové péči. Odborní
pracovníci NPÚ jsou permanentně v kontaktu s památkovým fondem, systematicky a soustavně provádějí jeho dokumentaci a prostřednictvím inventarizací a průzkumů/výzkumů neustále doplňují jeho poznání. NPÚ má rovněž funkční automatizovaný systém zachycující změny památkového fondu a umožňující
ukládání aktuálních informací, který mimo jiné dovoluje přesnou prostorovou identifikaci památkového
fondu; jde především o systémy GIS a MIS. V rámci NPÚ jsou rozvíjeny různé dokumentační a výzkumné
metody týkající se památkového fondu. V instituci je rozvinut obor archeologie a stavebněhistorického
průzkumu, odborné práci se věnují specialisté na urbanismus, historické zahrady a dřeviny, restaurování
apod. Koordinovaný přístup všech disciplín k poznávání, dokumentaci, záchraně a prezentaci památkového fondu je v prostředí NPÚ rozvinutý a obvyklý. NPÚ díky strategickému rozmístění územních odborných pracovišť a územních památkových správ disponuje dostatečnou kapacitou, aby s využitím své infrastruktury a spolupráce mezi pracovišti mohl řešit jak vědecké a společenské úkoly celorepublikového
charakteru odpovídající odbornému zaměření instituce, tak úkoly, jež jeho běžné institucionální činnosti
přesahují. Strukturu doplňují metodická centra, zaměřená na výzkum specifických témat a poskytování
metodické podpory územním pracovištím – metodické centrum pro průmyslové dědictví, metodické centrum pro moderní architekturu a metodické centrum pro zahradní kulturu.

Metody, nástroje a postupy vědeckého bádání
Vědecká práce v NPÚ využívá standardní nástroje vědecké činnosti, jako jsou například metody aplikační
techniky, experimentální, vědecké pozorování nebo teoretické analýzy (syntéza, abstrakce, zobecňování
apod.). Vzhledem k odbornému zaměření a výlučnému postavení NPÚ jako státní instituce vykonávající odborný dohled a ochranu památkového fondu České republiky zahrnuje odborná činnost ústavu
široké spektrum vědních disciplín. Musí proto řešit nejen vlastní výzkumné potřeby, ale také reagovat
na výzkumné podněty společnosti v oblasti péče o hmotné kulturní dědictví a do jisté míry i předvídat
potřeby měnící se praxe nakládání s památkami. Vedle základního výzkumu proto NPÚ klade důraz na
různé formy aplikovaného výzkumu a vývoje. Lze předpokládat, že výzkum v NPÚ bude mít v budoucnu
stále výrazněji vysoce specializovaný nebo multidisciplinární charakter, přesahující hranice jednotlivých
oblastí věd.
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Při provádění výzkumu NPÚ důrazně trvá na vědeckých postupech a metodách základního a aplikovaného výzkumu. Při stanovení výzkumného úkolu NPÚ prioritně vychází z dlouhodobých potřeb organizace
a oboru památkové péče. Zároveň zohledňuje aktuální krátkodobé výzkumné potřeby a podněty ÚOP,
ÚPS a dílčích výzkumných týmů. Po stanovení výzkumného zadání jasně definuje předmět zkoumání, trvá
na provedení jeho analýzy, stanoví výzkumné cíle, zvolí vhodnou metodologii a následně vybere vhodné
výzkumné metody. V budoucnu je třeba i v této oblasti sledovat nové trendy a využívat cíleně nové metody vědeckého bádání a moderní technologie.

Personální zajištění
NPÚ disponuje potenciálem vysoce kvalifikovaných vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků
s obecným zájmem o předmět práce, často s přesahem do dalších vědomostních oborů. Díky personálnímu zajištění odborníky, z nichž někteří jsou vzdělaní ve více oborech, a celorepublikové organizační
struktuře propojující teoretickou a praktickou péči o památky disponuje NPÚ předpoklady nutnými ke
koordinační a organizační činnosti při propojování vědních disciplín a plnění výzkumu mezioborového
charakteru. Jako výzkumná organizace s dlouholetou tradicí a kvalitními výsledky má NPÚ předpoklady k mezinárodní spolupráci či zapojení zahraničních odborníků do vlastního výzkumu. Různorodost
a variabilita specialistů a odborníků NPÚ je podmíněna i odlišným charakterem pracovišť – ÚOP a ÚPS.
Výzkumní pracovníci, provádějící výzkumnou činnost, jsou ve většině případů zaměstnanci územních
odborných pracovišť a generálního ředitelství. Do výzkumných činností se však v posledních letech zapojují i specialisté z ÚPS a jimi řízených památkových objektů. Pracovníci ÚPS a objektů poskytují též
podpůrnou výzkumnou činnost výzkumníkům a podílejí se na zajištění prezentace výsledků výzkumu
vztahujících se ke spravovaným objektům, například formou nových expozic či instalací. Část základního
a aplikovaného výzkumu prováděného odborníky ÚOP i ÚPS vychází z potřeb ÚPS – odborné zpracování
mobiliárního fondu na katalogizační úrovni, tvorba metodik a památkových postupů. Protože výzkum
rozvíjený v NPÚ má vysoce specializovaný, často multidisciplinární charakter, je snaha vytvořit stabilní
koordinované týmy specializovaných výzkumných pracovníků z různých pracovišť.

Technické zajištění výzkumu
Pro provádění specializovaných výzkumů NPÚ disponuje dostatečným stávajícím přístrojovým vybavením. Fotolaboratoř NPÚ má k dispozici jak specializované vybavení pro dokumentaci a uchovávání historických plánů, map a fotografií (velkoformátové skenery s vysokým rozlišením), tak například vybavení
pro dokumentaci malých stavebních vzorků historických materiálů. Technologická laboratoř má potřebné specifické vybavení (vedle základního vybavení běžné chemické laboratoře se jedná o vybavení pro
mikroskopické studium historických materiálů a povrchových úprav včetně polarizační a fluorescenční
mikroskopie, analýzu stavebních materiálů a pojiv, sítovou analýzu kameniva malt, studium rozlivu malt
atd.). Laboratoř dále disponuje rozsáhlým archivem vzorků historických materiálů a povrchových úprav.
Běžným standardem vybavení výzkumníků jsou notebooky, PC, specializované softwary pro práci s fotografickou a fotogrammetrickou dokumentací, tvorbu 3D modelů dokumentovaných situací pro badatelské i prezentační účely, kapesní plnohodnotné hardwarové zařízení pro práci s daty a jejich prezentaci,
tiskárny, fotoaparáty a fotopříslušenství pro kvalitní terénní dokumentaci, terénní nářadí a zpracování
měřičských dat apod., které jsou nezbytnou pomůckou pro kvalitní vykonávání dokumentačních, vý-
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zkumných a jiných činností včetně terénních. Vybavení je aktuálně obnovováno a přizpůsobováno dle
výzkumných potřeb z prostředků soutěžených vědeckých projektů, IP DKRVO i běžného rozpočtu organizace.

Šíření, sdílení a užití výsledků výzkumu
Výsledky výzkumu NPÚ šíří výukou, publikováním nebo transferem technologií a zajištěním informační
podpory vědy, rozvíjením vazby informačních a vzdělávacích funkcí na oblast výzkumu, vývoje a inovací.
Principem výzkumu, aplikovaným NPÚ do praxe, je nadále rozvíjení spolupráce mezi tvůrci a uživateli
výsledků výzkumu a vývoje nejen na národní a evropské, ale i mimoevropské úrovni.

Spolupráce s uživateli výsledků VaV
Velký význam přikládá NPÚ spolupráci s vysokými školami a specializovanými oborově příbuznými odbornými výzkumnými organizacemi, orgány státní správy a samosprávy i výrobními, veřejně prospěšnými a kulturními institucemi zaměřenými na práci s památkami. K uživatelům výsledků aplikovaného
výzkumu (certifikovaných metodik, památkových postupů, specializovaných map s odborným obsahem
apod.) patří jak pracovníci NPÚ, tak zájemci a odborníci z řad nejširší veřejnosti (archeologové, architekti,
projektanti, restaurátoři apod.; viz tabulka II.7.1, s. 62–72). NPÚ současně usiluje o rozvíjení spolupráce
s ideově příbuznými institucemi a organizacemi na domácí i mezinárodní úrovni. Tyto formy spolupráce
musí být i v budoucnu iniciovány a navazovány jak prostřednictvím vedení NPÚ, tak přímo jednotlivými
ÚPS a ÚOP, a včleňovány do výzkumných činností.

Postavení jednotlivých organizačních jednotek NPÚ ve výzkumu
Proces realizace a organizování úkolů vědy a výzkumu v NPÚ jako celorepublikové organizaci s velkým
počtem regionálních pracovišť je mnohovrstevnatý a složitý odborně i administrativně. Výzkum probíhá
z větší části průřezově napříč pracovišti po celém území České republiky. Úspěšné naplňování vyžaduje
vysokou odbornou erudici a vědeckou soustředěnost odborných a vědeckých pracovníků i profesionalitu
a zkušenosti s řízením a administrativním vedením výzkumu. Plynulou spolupráci mezi subjekty, podílejícími se na řešení projektů a komunikaci s poskytovateli, zajišťuje Odbor vědeckého tajemníka (dále jen
VTA), konkrétně oddělení vědy a výzkumu (dále jen OVV). VTA průběžně zajišťuje aktivity Komise generální ředitelky NPÚ pro vědu a výzkum (https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/veda-a-vyzkum/komise-generalni-reditelky-npu-pro-vedu-a-vyzkum), na jejíž činnosti se
aktivně podílí, a chod Komise pro hodnocení výzkumných (grantových) projektů (https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/veda-a-vyzkum/komise-pro-hodnoceni-vv-ukolu).

Schopnost NPÚ získávat projekty
NPÚ se aktivně účastní veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vypisovaných
MK od roku 2012 v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI
a při přípravě projektů využívá všechny dostupné formy spolupráce s jinými VO a VVI. Má tak zkušenosti
s pozicemi příjemce-koordinátor, příjemce i účastník projektu. Ve schopnosti získávat výzkumné projekty
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patří NPÚ k nejúspěšnějším příspěvkovým organizacím MK. Například v roce 2018 NPÚ řeší celkem 32 výzkumných projektů (dále jen VP) a výzkumných cílů (dále jen VC): 20 VP z Programu NAKI II, 9 VC z prostředků IP DKRVO a 3 z GAČR (viz Příloha č. 2 − Aktuálně řešené výzkumné projekty). Na výše zmíněných
projektech zaměstnanci NPÚ spolupracují s nejvýznamnějšími výzkumnými institucemi v zemi (vysoké
školy, ústavy AV ČR apod.), stejně jako s předními vědci a odborníky. Vynikající schopnost NPÚ získávat
a úspěšně dokončovat různé projekty tak patří k základním podmínkám udržení a rozvoje vědecko-výzkumných činností v rámci instituce. Celkový počet výsledků NPÚ evidovaných v databázi RIV k roku 2017
činí 2 603 položek. Ke konci roku 2017 bylo do RIV předáno k hodnocení 182 nových výsledků. NPÚ se tím
řadí mezi nejúspěšnější resortní VO zřizované MK.

Schopnost NPÚ reagovat na aktuální společenské potřeby a vývoj oboru
Díky cíleně rozvíjené meziinstitucionální a mezioborové spolupráci v posledních sedmi letech (v období
2011–2017; například spolupráce s vysokými školami a jinými vědecko-výzkumnými institucemi a organizacemi) disponuje NPÚ všemi předpoklady pro to, aby mohl flexibilně reagovat na aktuální požadavky
resortu a sám formulovat výzkumné úkoly s přihlédnutím k potřebám oboru i společenské poptávce.

II.2.4.2 Předpoklady udržení současného stavu/změny
Spojení odborné složky památkové péče (ÚOP) a správy památek (ÚPS) zpřístupněných veřejnosti tvoří
jeden ze základních předpokladů NPÚ i nadále zpracovávat, využívat a v praxi ověřovat optimální památkové postupy pod bezprostředním odborným dohledem a prezentovat vzorové příklady péče o kulturní
památky na svěřeném kulturním dědictví. Charakter NPÚ umožňuje spojit vývoj teorie s jejím ověřováním
v praxi v dlouhých časových úsecích, což je základní předpoklad pro sledování a testování základních
metodologických a technologických postupů v oblasti péče a prezentace unikátního památkového fondu.

Předpokladem naplnění koncepce VaV na léta 2019–2023 je především:
1. Interdisciplinarita oboru památkové péče a neustálý vznik nových dílčích vědecko-výzkumných témat
plynoucích z potřeb každodenní praktické činnosti NPÚ jako poskytovatele veřejné služby. V tom spočívá zásadní odlišnost NPÚ oproti sbírkotvorným muzeím a galeriím i specializovaným akademickým
pracovištím AV ČR. NPÚ má s ohledem na tuto skutečnost morální závazek zachytit, zpracovat, uložit
a zpřístupnit maximum informací o památkách, a to nejen pro praktické (současné) potřeby památkové péče, ale jako součást záchrany kulturního dědictví a paměti národa. Úloha NPÚ je v tomto ohledu
nezastupitelná. Definování hodnot, dokumentace a návrh nového začlenění památek a prvků v krajině
je základním předpokladem existence památkové péče, a tedy také NPÚ jako organizace, která se komplexně věnuje kulturnímu dědictví.
2. Zachování celostátní působnosti instituce: poznávací proces probíhá plošně, dle jednotných pravidel,
na celém území České republiky prostřednictvím jednotlivých ÚOP, proto pro zachování plnohodnotné
památkové péče je optimální (krajská) síť pracovišť NPÚ s celostátní působností.
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3. Zájem památkové péče musí být i nadále zameřen na nemovité a movité památky, stejně jako na jejich
celky a kulturní krajinu. Žádná jiná instituce nemá tak bezprostřední a široký přístup k autentickému
materiálu jako NPÚ a ani s ním v takovém rozsahu nepracuje. To vše se týká i památkového potenciálu.
Zejména v oblasti movitého kulturního dědictví pracuje památková péče s velkým množstvím předmětů kulturní hodnoty ve smyslu zákona č. 71/1994 Sb.
4. Zachování stávajícího financování výzkumu a úspěšnosti ve schopnosti získávat projekty: NPÚ většinu
finančních prostředků na výzkum zajišťuje z veřejných zdrojů – z IP DKRVO a z veřejných soutěží, vypisovaných například v Programu Národní a kulturní identity (NAKI, NAKI II) Ministerstvem kultury nebo
GAČR. Částečně jsou výzkumné aktivity, především publikační činnost, financovány také z rozpočtu organizace. Hlavní výzkumné cíle NPÚ mají celospolečenský charakter a dopad. NPÚ propojuje výzkumnou činnost s praktickou péčí o památky a systémově pracuje na zefektivnění své vědecké činnosti
tak, aby našel uplatnění výsledků své činnosti nejen v oblasti vnitrostátní a resortní, ale i zahraniční.
5. Zachování jedinečnosti propojení péče o památky s praktickými úkony pečovatele (například na předních památkách ve správě NPÚ) a kvalitní informování veřejnosti o jednotlivých památkách (o opravách, rekonstrukcích atd.). Musí docházet ke spojení a ověřování teorie a praxe v dlouhých časových
úsecích.
6. Rozvíjení dlouhodobých zkušeností s prezentací památkového fondu a se zprostředkováním kulturních
hodnot široké veřejnosti, včetně hradů a zámků ve správě NPÚ a jejich unikátních autentických mobiliárních fondů pod dojmem rozvoje nových informačních technologií apod.
7. Rozvoj a kvalitní správa nenahraditelného bohatství, které tvoří „paměť“ oboru a památkového fondu
(zejména archivy, knihovny apod.). Tyto fondy je zapotřebí i nadále chránit, systematicky a odborně
rozvíjet, využívat a zpřístupňovat veřejnosti.
8. Rozvíjení odborné úrovně vysokoškolsky, někdy i několikaoborově vzdělaných pracovníků s obecným
zájmem o předmět práce. Jejich osobní zaujetí a pracovní nasazení, flexibilita práce založená na povaze
operativní činnosti a stálé prověřování poznatků v praxi je trvalým základem rozvoje oboru památkové
péče. Tuto skutečnost je ale nutno rozvíjet dalším vzděláváním a standardními motivačními prvky.
9. Další podpora a rozvoj systému výchovy a vzdělávání pracovníků památkové péče v rámci instituce na
úrovni specializačního pomaturitního studia s dlouhodobou tradicí (od roku 1983; v roce 1995 obdržel
SÚPP akreditaci MŠMT pro vydávání osvědčení o absolvování studia s celorepublikovou platností) i seminářů, školení a dalších akcí krátkodobého charakteru.
10. Udržení centrálně budovaného integrovaného informačního systému památkové péče, dostupného
ve veřejném internetovém prostředí, jako základny informací a nástroje jejich sdílení.
11. Zajištění množství, struktury i kvality vydávaných publikací. Předpokladem je hledání nových možností distribuce a propagace odborných monografií, sborníků, studií, populárně laděných výstupů apod.
12. Udržení dlouhodobé a kvalitně odborně zpracované koncepce ochrany sídel, krajiny a územních celků.
13. Zachování a rozvoj stávajících metod, nástrojů a postupů vědeckého bádání.
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14. Udržení odborného týmu vedeného zkušenými vedoucími pracovníky. Pro udržení této silné stránky
VO je rozpracována koncepce rozvoje lidských zdrojů a motivace pracovníků, uvedená v části II.8.2 Koncepce VO.
15. Schopnost NPÚ reagovat na aktuální společenské potřeby a vývoj oboru: NPÚ má, díky v posledních
letech (období 2011–2017) cíleně rozvíjené meziinstitucionální a mezioborové spolupráci (například
s vysokými školami a jinými vědecko-výzkumnými institucemi a výzkumnými organizacemi), všechny
předpoklady pro to, aby mohl flexibilně reagovat na aktuální požadavky resortu a sám formulovat
výzkumné úkoly s přihlédnutím k potřebám oboru i společenské poptávce.
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II.3 		 Požadovaná IP DKRVO
II.3.1 Požadovaná IP DKRVO na léta 2019–2023 (tis. Kč)
Náklady a výdaje (v tis. Kč/rok)

2019

2020

2021

2022

2023

100

0

0

0

0

100

17 966

18 066

18 066

18 066

18 066

90 230

- z toho: platy zaměstnanců

7 381

7 344

7 653

7 574

7 446

37 398

- z toho: OON

1 389

1 389

1 230

1 208

1 011

6 227

18 066

18 066

18 066

18 066

18 066

90 330

4,95

5,30

5,20

5,10

5,20

25,75

A. výdaje na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku
B. neinvestiční (provozní) náklady celkem

Celkem (A+B)
Přepočtený počet pracovních míst osob
podílejících se na řešení cílů IP DKRVO

Celkem

II.3.2		 Specifikace výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku IP DKRVO na léta 2019–2023 (tis. Kč)
č.

Věcná specifikace investice (dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku)

rok

výdaje celkem
(tis. Kč)

výdaje z IP DKRVO
(tis. Kč)

1.

mikroskop se zoomem a kamerou + rameno

2019

100

100

Komentář: zařízení umožní studium artefaktů (archeologických nálezů) z hlediska materiálového, technologického a traseologického

II.3.3		 Vynaložená IP DKRVO v letech 2014–2018 (tis. Kč)
Náklady a výdaje (v tis. Kč/rok)
Celkem

Národní památkový ústav

2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

16 053

17 040

18 717

19 630

18 280

89 720
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DF13P01OVV001
DF13P01OVV007
DF13P01OVV014
DF13P01OVV016
DF13P01OVV020
DG16P02B003
DG16P02B021
DG16P02H029
DG16P02H046
DG16P02M034
DG16P02M043
DG16P02R007
DG18P02OVV003
DG18P02OVV005
DG18P02OVV009
DG18P02OVV014
DG18P02OVV019
DG18P02OVV030
DG18P02OVV035

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

skutečnost

Specifikace

skutečnost

A. Nehospodářské činnosti výzkumné organizace ve VaV

Projekty VaV aj. VaV aktivity (v tis. Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 956,00

2 292,00

1 000,00

229,00

2 909,00

1 813,00

1 612,00

3 675,00

1 534,00

504,00

1 730,00

4 034,00

2017

II.4.1		 Projekty VaV a další výzkumné aktivity VO s výjimkou IP DKRVO

skými a zahraničními poskytovateli. Projekty, s nimiž uspěje, řeší se stoprocentní úspěšností.

1 313,00

2 375,00

821,00

390,00

1 195,00

1 390,00

351,00

3 434,00

2 724,00

1 174,00

265,00

3 124,00

2 203,00

1 507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1 454,00

2 897,00

969,00

618,00

1 181,00

1 735,00

416,00

3 421,00

2 744,00

1 188,00

266,00

3 143,00

2 293,00

1 048,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1 489,00

3 009,00

969,00

782,00

1 339,00

1 606,00

412,00

2 806,00

3 509,00

1 152,00

266,00

3 048,00

1 800,00

1 042,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 480,00

3 443,00

1 061,00

797,00

1 542,00

1 512,00

409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

1 419,00

3 034,00

1 011,00

787,00

1 287,00

1 355,00

721,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

NPÚ realizuje výzkumné aktivity nejen prostřednictvím IP DKRVO. Aktivně se účastní veřejných soutěží vypisovaných k aplikovanému i základnímu výzkumu tuzem-

II.4 		 Další zdroje pro rozvoj výzkumu

Projekty v programech MK (NAKI, NAKI II)
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(NAKI, NAKI II)

Projekty v programech MK

Projekty jiných poskytovatelů
podporované ze SR VaVaI

Veřejné zakázky
ve VaV pro státní
správu

Národní památkový ústav
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DG18P02OVV069
projekty do výzvy NAKI II v roce
2019 + 21

skutečnost

předpoklad

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

Zpřístupnění umění středověku
a renesance ze sbírek Františka
Ferdinanda d´Este: TL - Program
na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního
výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací ÉTA

CELKEM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 257,00

1 917,00
0,00

0,00

0,00

0,00

969,00

0,00

1 135,00

0,00

153,00

0,00

0,00

70,00

7AMB16AT019

skutečnost

1 033,00

0,00

661,00

0,00

153,00

0,00

0,00

17-18545S

17-06031S

17-23836S

0,00

1 420,00

1 283,00

122,00

3 282,00

3 271,00

1 314,00

1 212,00

144,00

4 956,00

3 121,00

1 304,00

1 104,00

144,00

4 956,00

3 145,00

1 284,00

968,00

129,00

5 577,00

3 555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 426,91

0,00

0,00

2 911,00

0,00

0,00

0,00

1 090,00

0,00

1 693,00

0,00

128,00

1 194,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 584,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 858,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 18 000,00 20 300,00 38 300,00 41 400,00

21 127,00

0,00 18 000,00 20 300,00 38 300,00 41 400,00

1 389,00

1 279,00

168,00

5 121,00

3 121,00

24 288,00 31 644,00 34 451,00 33 976,00 20 897,00

0,00

0,00

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

CELKEM

0,00

DG18P02OVV058

skutečnost

skutečnost

0,00

DG18P02OVV056

skutečnost

0,00

DG18P02OVV049

skutečnost

0,00

DG18P02OVV042

skutečnost
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předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

CELKEM

Vzdělávání prováděné
jako HČ

Komerční aktivity na
kapacitách VaV (např.
malosériová výroba)

Projekty programů
jiných poskytovatelů
(např. OP PIK)

CELKEM

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

předpoklad

skutečnost

C. Hospodářské činnosti ve VaV, kde VO vystupuje jako podnik

B. Vedlejší hospodářské činnosti VO

Transfer znalostí

Další výše neuvedené
nehospodářské
aktivity VaV

Veřejné šíření
výsledků výzkumu

Veřejné vzdělávání

Projekty kolaborativního výzkumu (výše
neuvedené)

VaV aktivity podpořené z rozpočtu krajů,
měst a obcí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

skutečnost

Projekty mezinárodní
spolupráce ve VaV

předpoklad

2 028,56

předpoklad

(OP VVV apod.)
100247061

0,00

skutečnost

Projekty z ESIF

0,00

2 590,31
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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Operační
program přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A
Česká republika –
Polsko

Kuchyně a kultura
stolování na středověkých knížecích dvorech
v Opavě a Ratiboři

Požární ochrana industriálních památek
a historických budov

ArchaeoMontan 2018

Powiat Raciborski / Slezská
univerzita v Opavě

Norské ředitelství pro kulturní
dědictví (Riksantikvaren), Ústřední
církevní organizace (KA), Norsk
Folkemuseum, Asociace muzeí
a galerií ČR, Český výbor ICOM,
Technické muzeum v Brně

Saský zemský úřad pro archeologii v Drážďanech (Lead-partner,
Landesamt für Archaeologie, LfA),
město Dippoldiswalde, Saský vrchní
báňský úřad Freiberg (Sächsisches
Oberbergamt), Univerzita Freiberg,
IWTG (TU Bergakademie Freiberg
− Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte), Saský horní archiv
Freiberg (Sächsisches Staatsarchiv, Bergarchiv), město Krupka,
Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech, Most
(ÚAPPSZČ), Česká geologická služba
(ČGS), Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně, Ústí nad Labem (UJEP)
Evropský fond pro
regionální rozvoj
(EFRR), Program
spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020 (SN /
CZ, Ahoj sousede
/ Hallo Nachbar,
dotační program Interreg VA
2014–2020)

Finanční mechanismus EHP
2009–2014

ZÁKLAD
SPOLUPRÁCE

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

PŘEDMĚT
SPOLUPRÁCE

II.5.1		 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu

II.5		 Mezinárodní výzkumná spolupráce

FINANČNÍ
ROZSAH

1/2016 –
8/2018

2017

Celkem cca
6,5 mil. Kč/
3 roky

260–288 tis. Kč

Podíl vedoucího
partnera (NPÚ):
17 040,53 EUR,
1. 11. 2017 – z toho dotace
31. 10. 2018 ze strukturálních
fondů EU (ERDF)
85%: 14 484,45
EUR

OBDOBÍ

Interdisciplinární průzkum středověkého
a novověkého hornictví a institucionalizace
výzkumu a nejen přeshraniční spolupráce

Představení a vyhodnocení systémů požární ochrany muzeí a památek v Norsku,
prezentace české metodiky požární ochrany
kulturních památek, představení spolupráce památkářů a hasičů v ČR, navázání
a prohloubení vzájemných kontaktů mezi
účastníky.

VÝSTUPY

Sborník, 2x konference, cca 7 článků (NPÚ),
monografie ostatních
institucí a další drobné
výsledky; výstupy projektu
lze dohledat na https://
archaeomontan.eu/archaeomontan.html

Dvoudenní odborně metodické setkání na téma
Požární ochrana industriálních památek a historických budov

Projekt rozvíjí společný kulturní a historický
potenciál území Euroregionu Silesia založený na společném historickém vývoji území
v období středověku. Realizace projektu na- Výstava
víc navazuje na důležitá výročí významných
historických okamžiků, které byly klíčové pro
další rozvoj území po obou stranách hranice.

PŘÍNOS
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Institut für vergleichende
Architekturforschung – ICRA,
na projektu dále spolupracovali
na rakouské straně TU Wien,
BOKU Wien

Norské ředitelství pro kulturní
dědictví (Riksantikvaren)

Norské ředitelství pro kulturní
dědictví (Riksantikvaren), Ústřední
církevní organizace (KA), Norsk
Folkemuseum, město Røros

Down to Earth – Earth
building in Central
Europe / Transnational
Cooperation Austria –
Czech Republic

EHP-CZ06-BFB-1-053-2014

Seminář a studijní cesta
k rozvoji spolupráce
v oblasti požární ochrany kulturního dědictví
mezi NPÚ a norskými
institucemi

EHP-CZ06-BFB-1-053-2014

Seminář a studijní cesta
k rozvoji spolupráce
v oblasti požární ochrany kulturního dědictví
mezi NPÚ a norskými
institucemi

Aktivita mezinárodní spolupráce
ve výzkumu a vývoji na podporu
mobility výzkumných pracovníků a pracovnic
MOBILITY

Finanční mechanismus EHP
2009–2014

Finanční mechanismus EHP
2009–2014

2016–2017

2014–2016

2014

59 tis. Kč česká
strana / 6 700
Euro rakouská
strana

3,6 mil. Kč/
27 měsíců

116 779 Kč

Projekt byl zaměřen na průzkum, ochranu,
obnovu a oživení historických hliněných
konstrukcí. Byly položeny základy sítě
odborníků dané oblasti ve střední Evropě.
Bude pokračovat spolupráce v průzkumech,
analýzách materiálů i IS (GIS, tezaurace).

Výměna zkušeností a navázání kontaktů
pracovníků a odborníků zabývajících se
industriálním dědictvím

Na základě pozvání norského Ředitelství pro
kulturní dědictví (Riksantikvaren) proběhla
studijní cesta čtyř pracovníků NPÚ spojená
s několika odbornými semináři. Účelem
cesty bylo prohloubení dosavadní spolupráce v oblasti požární ochrany kulturních
památek, patřících mezi hlavní priority obou
institucí i dalších odborných pracovišť, která
mohli účastníci cesty navštívit.

Zuzana Syrová – Jiří Syrový,
Historic cob structures in
Moravia, in: Mileto, Camilla
et al. (eds.), Vernacular
and Earthen Architecture:
Conservation and Sustainability, Leiden 2017,
s. 233–238.

Hubert Feiglstorfer (ed.),
Earth Construction and
Tradition, Vol. 2., Vienna
2018.

Konference, výstava
a monografie

Studijní cesta do Norska
ve dnech 2.–9. 9. 2014.
Zkušenosti ze studijní
cesty byly publikovány
v rámci projektu Metodika
a databáze požární ochrany památkových objektů:
Pavel Jirásek a kol., Požární ochrana památkových
objektů, Praha 2015.

II.5.2		 Kolektivní členství VO v nevládních mezinárodních organizacích VaVaI
NÁZEV NEVLÁDNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY

European Archaeological Council

https://www.europae-archaeologiae-consilium.org/

European Heritage Heads Forum

http://ehhf.eu/

II.5.3		 Individuální členství zástupců VO v nevládních mezinárodních
organizacích VaVaI
ZAMĚSTNANEC NPÚ
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

NÁZEV ZAHRANIČNÍ ORGANIZACE
Building Limes Forum
https://www.buildinglimesforum.org.uk

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. Stone (ISCS) http://iscs.icomos.org
Ing. Martin Čerňanský, Ph.D.

Vernacular Architecture (CIAV)
https://www.icomos.org

PhDr. Eva Lukášová

Český komitét Modrý štít
http://network.icom.museum/icom-czech/partneri/modry-stit/

Ing. arch. Zuzana Syrová

Earthen Architectural Heritage (ISCEAH)
http://isceah.icomos.org/
Cultural Routes (EICR)
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-institute-ofcultural-routes

doc. PhDr. Josef Štulc

Ing. Inka Truxová

Risk Preparedness (ICORP)
http://icorp.icomos.org/
Theory and Philosophy of Conservation and Restoration (ISCTC)
https://uia.org/s/or/en/1100065845
Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA (ISCCL)
http://landscapes.icomos.org/index.php/en/

II.5.4 Smlouvy nebo společné projekty VO se zahraničními organizacemi
zabývajícími se VaVaI
SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZÁKLAD SPOLUPRÁCE

PŘÍNOS

Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky

Dohoda o spolupráci

Spolupráce na přípravě vědeckých
projektů, při monitoringu památek
UNESCO, řešení společných metodických otázek, ochraně archeologických nálezů a nalezišť, výměna
informací o odborných a popularizačních akcích apod.

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta

Memorandum o spolupráci

Spolupráce v oblasti vědy, výzkumu
a vzdělávání
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II.5.5 Další formy mezinárodní spolupráce
II.5.5.1 Mezinárodní platformy
PLATFORMA

ÚČEL

FORMA SPOLUPRÁCE

Výměna zkušeností a příkladů
dobré praxe v managementu
kulturního dědictví, budování
kontaktů v rámci sítě představitelů evropských památkových institucí

Každoroční platformy pro prezentaci
srovnání památkové praxe v ostatních evropských státech

EHLF / European Heritage
Legeal Forum

Výměna zkušeností z legislativy a judikatury zemí EU

Předkládání a připomínkování
příkladů legislativy vydávané EU,
která se může na národní úrovni
dostat do střetu se stávající národní
legislativou

ENCATC / European network
on cultural management
and policy

Prostor pro prezentaci příkladů dobré praxe zejména pro
mladé účastníky z řad kulturního a kreativního průmyslu

Aktivní účast na seminářích

Kreativní Evropa / Sekce
pro kulturní dědictví

Šíření povědomí o aktivitách
vázaných na kulturní dědictví

Aktivní účast na projektech typu
Evropský rok kulturního dědictví
(v úzké spolupráci s MK jako národním koordinátorem), výměna zkušeností, šíření povědomí o evropských
kulturních hodnotách apod.

DOCOMOMO/ International
Committee for documentation and conservation of
buildings, sites and neighbourhoods of the modern
movement

Podpora zastoupení zaměstnanců NPÚ v mezinárodních
vědeckých komitétech

Podpora v organizacích ISC Technology; ISC Urbanism+Landscape;
ISC Education+Theory; ISC Interior
Design

EHHF / European Heritage
Heads Forum

II.5.5.2 Mezinárodní kooperace
SPOLUPRACUJÍCÍ
INSTITUCE

ÚČEL

TYP
PŘEDMĚT/SPECIFIKACE SPOLUPRÁCE
SPOLUPRÁCE

Cité de l‘Architecture
Výměna
et du Patrimoine
zkušeností
(FR)

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Château de
Versailles (FR)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Château de
Fontainebleau (FR)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Society for the
Protection of
Ancient Buildings
(GB)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014
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National Trust (GB)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Historic Royal
Palaces (GB)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

The Friends of
Výměna
Czech Heritage (GB) zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Nexus Heritage
(GB)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Newcastle
University (GB)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Univerzita Mateja
Bela v Banskej
Bystrici (SR)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Univerza na
Primorskem (SLO)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Projekt Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky, Památky
nás baví, DF12P01OVV014

Czech National
Trust (GB)

Instalace
výstavy „Telč
v průběhu
staletí“
v průběhu
roku 2018
v Londýně

Přímá
spolupráce

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou
reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století,
DF13P01OVV001

Międzinarodowe
Centrum Kultury
Kraków (PL)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Rozvíjení spolupráce na pořádání letní školy památkové péče a možností adjustace putovních výstav,
využití platformy centrem pořádaných konferencí
k vzájemné výměně zkušeností

Pamiatkový úrad
Slovenskej
Republiky (SR)

Výměna
zkušeností

Přímá
spolupráce

Od roku 2014 pravidelné setkání českých a slovenských památkářů

Přímá
spolupráce

Rozvíjení spolupráce mezi vilou Stiassni a Donau
Universität Krems a dále informačním a vzdělávacím
centrem stavebních památek v kartouze Mauerbach (program INTERREG Rakousko – ČR). Příprava
společného přeshraničního projektu Platforma pro
technologie obnovy památek moderní architektury, zaměřeného na analýzu problémů památkové
péče v oblasti péče o hodnotné stavby architektury
20. století, dále konkrétní výzkum obnovy tvrdých
hlazených omítek. Realizace je plánována na roky
2018–2020.

Bundesdenkmalamt Wien/
Výměna
Spolkový památko- zkušeností
vý úřad (AT)
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Katedra
architektúry,
stavebná fakulta
STU v Bratislave
(SR)

Organizace výstavy a mezinárodní konference k činnosti
Československá moderna zo stránok
Přímá
redakcí meziválečného časočasopisu Forum; květen 2018 až únor
spolupráce
pisu Forum a tvorbě architekta
2019
Endre Szönyiho

Zvi Hecker
Architects (DE)

Mezinárodní odborné sympoMezinárodní symposium k poctě
sium mapující tvorbu a ohlasy Přímá
architektury Alfreda Neumanna spolupráce Alfreda Neumanna; 9.–11. 5. 2018
v Československu i ve světě

MIT (USA)

Mezinárodní odborné symposium mapující tvorbu a ohlasy Přímá
Mezinárodní symposium k poctě
architektury Alfreda Neumanna spolupráce Alfreda Neumanna; 9.–11. 5. 2018
v Československu i ve světě

ETH Zürich (CH)

Mezinárodní odborné symposium mapující tvorbu a ohlasy Přímá
Mezinárodní symposium k poctě
architektury Alfreda Neumanna spolupráce Alfreda Neumanna; 9.–11. 5. 2018
v Československu i ve světě

Mezinárodní odborné sympoBauhaus-Univer- sium mapující tvorbu a ohlasy Přímá
Mezinárodní symposium k poctě
sität Weimar (DE) architektury Alfreda Neumanna spolupráce Alfreda Neumanna; 9.–11. 5. 2018
v Československu i ve světě
Muzeum architektury ve Vratislavi (PL)

Mezinárodní odborné symposium mapující tvorbu a ohlasy Přímá
Mezinárodní symposium k poctě
architektury Alfreda Neumanna spolupráce Alfreda Neumanna; 9.–11. 5. 2018
v Československu i ve světě

Riksantikvaren
(NO)

Mezinárodní seminář

Požární ochrana industriálních
Přímá
památek a historických budov;
spolupráce
15.–16. 6. 2017

Werkbund Berlin
Prezentace výstavy
(DE)

Přímá
Stavět a bydlet!; 30. 6.–27. 8. 2017
spolupráce

Werkbund Berlin
Prezentace výstavy
(DE)

Přímá
Bruno Taut − mistr barevného
spolupráce stavění v Berlíně; 10. 5.–26. 6. 2016

Goethe Institute
(DE)

Prezentace výstavy

Přímá
Bruno Taut − mistr barevného
spolupráce stavění v Berlíně; 10. 5.–26. 6. 2016

Brenne ArchitekPrezentace výstavy
ten (DE)

Přímá
Bruno Taut − mistr barevného
spolupráce stavění v Berlíně; 10. 5.–26. 6. 2016

Prezentace výstupů mezináKaunaský festival
rodního projektu a zajištění
architektury (LT)
jejich využitelnosti v praxi

Přímá
Architektura meziválečného
spolupráce Kaunasu; 13. 11.–13. 12. 2015

Magistrat der
Stadt Wien – MA
19 (AT)

Prezentace výstupů mezinárodního projektu a zajištění
jejich využitelnosti v praxi

Vypracování hodnoticí metodiky
Přímá
architektury z let 1945–1979;
spolupráce
2015–2017

ICOMOS

Mezinárodní konference
na téma zahradní dědictví /
Praha – Kroměříž

Garden Heritage / RESTORATION –
Přímá
CARE – INTERPRETATION;
spolupráce
21.–23. 9. 2017

IFLA

Mezinárodní konference
na téma zahradní dědictví /
Praha – Kroměříž

Garden Heritage / RESTORATION –
Přímá
CARE – INTERPRETATION;
spolupráce
21.–23. 9. 2017

Výměna zkušeností

Studium aristokratických domů,
pořádání vzdělávacích kurzů (pro
Přímá
odborníky na dějiny umění, historii,
spolupráce
umělecké řemeslo, památky), NPÚ
má aktivní zkušenost z roku 2015

Attingham Trust
(GB)
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II.5.5.3 Mezinárodní propagace
AKCE

ÚČEL

DATUM

FORMA

Exponatec Cologne,
Köln am Rhein (DE)

Zahájení prezentace
výsledků VaV

22.–24. 11. 2017

Panelová výstava, přednášky
zaměstnanců NPÚ

Monumento Salzburg,
Salzburg (AT)

Pokračování v prezentaci
výsledků VaV

11.–13. 1. 2018

Panelová výstava, přednášky
zaměstnanců NPÚ

Denkmal Leipzig,
Leipzig (DE)

Zahájení prezentace
výsledků VaV

8.–10. 11. 2018

Panelová výstava, přednášky
zaměstnanců NPÚ

Čtyři vize evropského
míru, Brusel (B)

Evrospké zahájení projektu
Šlechta českých zemí
20. 4. 2018
v evropské diplomacii

Prezentace projektu, panelová
výstava

Diplomaté z českých
zemí v Itálii v 17.–19.
století, Řím (I)

Odborné kolokvium

Panelová výstava, kolokvium
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II.6 Národní výzkumná spolupráce s jinými VO19
Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta; projekt DF13P01OVV007 (2013–2017), cca
470 až 1 371 tis./rok; aplikovaný výzkum − Historický fotografický materiál − identifikace, dokumentace,
interpretace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí (https://www.
rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV007)
Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta; projekt DF12P01OVV012 (2012–2015), cca 4 002 až
4 379 tis./rok; aplikovaný výzkum – Hudebně akustická dokumentace historických varhan a jejich prostorů − součást národního kulturního dědictví (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV012)
Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta; projekt DG18P02OVV014 (2018–2022), cca 4 716 až
5 434 tis./rok; aplikovaný výzkum – Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich
zvuku a komplexní hudebně akustický a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního
dědictví v ČR (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV014)
Archaia Brno, o. p. s.; projekt GA 17–23836S (2017–2019), cca 802 až 962 tis./rok; základní výzkum – Proměna městského domu ve 13. století (Brno – Praha – Wroclaw) (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA17-23836S)
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; projekt DG18P02OVV058 (2018–2022), cca 690 až 1 416 tis./rok; aplikovaný výzkum – Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu v Čechách a na
Moravě (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV058)
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; projekt DF12P01OVV003 (2012–2015), cca 4 041 až 4 371 tis./rok;
aplikovaný výzkum – Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat (https://www.rvvi.
cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV003)
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; projekt DF13P01OVV014 (2013–2017), cca 1 479 až 2 195 tis./rok;
aplikovaný výzkum – Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (https://www.rvvi.
cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV014)
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; projekt DG18P02OVV058 (2018–2022), cca 703 až 845 tis./rok;
aplikovaný výzkum – Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu v Čechách
a na Moravě (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV058)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická; projekt DG18P02OVV069 (2018–2022), cca
2 446 až 2 501 tis./rok; aplikovaný výzkum – Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV069)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; projekt DF12P01OVV001 (2012–2015), cca 875
až 890 tis./rok; aplikovaný výzkum – Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím
institutu krajinných památkových zón (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV001)
19
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České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; projekt DF13P01OVV007 (2013–2017), cca 1 106 až
1 109 tis./rok; aplikovaný výzkum – Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí (https://www.rvvi.cz/
cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV007)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; projekt DG16P02M034 (2016–2020), cca 941 až
995 tis./rok; aplikovaný výzkum – Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02M034)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; projekt DG16P02R007 (2016–2020), cca 584 až
997 tis./rok; aplikovaný výzkum – Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20.
století jako součásti národní a kulturní identity (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02R007)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební; projekt DG16P02H046 (2016–2020), cca 1 584 až
3 629 tis./rok; aplikovaný výzkum – Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví
(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02H046)
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.; projekt GA 17–23836S (2017–2019), cca 494 až 703 tis./rok; základní výzkum
– Proměna městského domu ve 13. století (Brno – Praha – Wroclaw) (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA17-23836S)
Historický ústav AV ČR, v. v. i.; projekt DG16P02M043 (2016–2020), cca 1 491 až 1 929 tis./rok; aplikovaný výzkum – Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02M043)
Historický ústav AV ČR, v. v. i.; projekt DG18P02OVV019 (2019–2022), cca 629 až 786 tis./rok; aplikovaný
výzkum – Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu
(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV019)
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta; projekt DF13P01OVV019 (2013–2016), cca 114 až
159 tis./rok; aplikovaný výzkum – Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV019)
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta; projekt GA 17-06031S (2017–2019), cca 397 až 708 tis./rok; základní výzkum – Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA17-06031S)
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta; projekt DF12P01OVV014 (2012–2015), cca 236 až 242 tis./
rok; aplikovaný výzkum – Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj
zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV014)
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta (Lednice); projekt DF12P01OVV001 (2012–2015), cca
848 až 896 tis./rok; aplikovaný výzkum – Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednic-
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tvím institutu krajinných památkových zón (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV001)
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta (Lednice); projekt DG16P02M034 (2016–2020), cca 946
až 999 tis./rok; aplikovaný výzkum – Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02M034)
Moravská galerie v Brně; projekt DF13P01OVV007 (2013–2017), cca 102 až 1 194 tis./rok; aplikovaný výzkum
– Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, intepretace, aplikace, péče a ochrana
v kontextu základních typů paměťových institucí (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV007)
Moravská galerie v Brně; projekt DF13P01OVV016 (2013–2017), cca 224 až 373 tis./rok; aplikovaný výzkum –
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé
udržitelnosti (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV016)
Muzeum východních Čech v Hradci Králové; projekt DG16P02B003 (2016–2020), cca 603 až 4 598 tis./rok;
aplikovaný výzkum – Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace,
prezentace (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02B003)
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace; projekt DG18P02OVV056 (2018–2022), cca 813 až
1 005 tis./rok; aplikovaný výzkum – Kampanologické památky Vysočiny (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV056)
Národní knihovna České republiky; projekt DF12P01OVV024 (2011–2017), cca 1 083 až 1 161 tis./rok; aplikovaný výzkum – Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV024)
Národní knihovna České republiky; projekt DG18P02OVV009 (2018–2022), cca 1 495 až 1 845 tis./rok;
aplikovaný výzkum – Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků
v tuzemských i zahraničních knihovnách (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV009)
Národní muzeum; projekt DF12P01OVV024 (2011–2017), cca 655 až 1 533 tis./rok; aplikovaný výzkum – Tisky
16. století v zámeckých knihovnách České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV024)
Národní muzeum; projekt DG18P02OVV009 (2018–2022), cca 1 734 až 2 781 tis./rok; aplikovaný výzkum –
Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV009)
Národní technické muzeum; projekt DF13P01OVV007 (2013–2017), cca 1 181 až 1 971 tis./rok; aplikovaný výzkum – Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, intepretace, aplikace, péče
a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV007)
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Národní technické muzeum; projekt DG18P02OVV003 (2018–2022), cca 1 963 až 5 983 tis./rok; aplikovaný
výzkum – Hardmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV003)
Národní technické muzeum; projekt DG18P02OVV030 (2018–2022), cca 1 098 až 2 076 tis./rok; aplikovaný
výzkum – Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie na záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV030)
Národní zemědělské muzeum Praha; projekt DF13P01OVV001 (2013–2017), cca 1 106 až 1 198 tis./rok; aplikovaný výzkum – Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV001)
Národní zemědělské muzeum Praha; projekt DG18P02OVV003 (2018–2022), cca 515 až 572 tis./rok; aplikovaný výzkum – Hardmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV003)
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická; projekt GA 17-06031S
(2017–2019), cca 433 až 655 tis./rok; základní výzkum – Nové realismy na československé výtvarné scéně
1918–1945 (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=GA17-06031S)
Technické muzeum v Brně; projekt DF12P01OVV039 (2012–2015), cca 266 až 870 tis./rok; aplikovaný výzkum
– Industriální dědictví Moravy a Slezska (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV039)
Technické muzeum v Brně; projekt DF13P01OVV016 (2013–2017), cca 1 299 až 2 056 tis./rok; aplikovaný výzkum – Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV016)
Technické muzeum v Brně; projekt DG16P02H029 (2016–2020), cca 380 až 453 tis./rok; aplikovaný výzkum
– Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02H029)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta; projekt DF12P01OVV009 (2012
až 2015), cca 2 461 až 3 090 tis./rok; aplikovaný výzkum – Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta; projekt DG16P02B021 (2016
až 2020), cca 3 010 až 3 429 tis./rok; aplikovaný výzkum – Dokumentace historických staveb sloužících
pro

zpracování

chmele

(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=D-

G16P02B021)
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; projekt DG18P02OVV030 (2018–2022), cca 1 209 až 1 297 tis./rok; aplikovaný výzkum – Řeč materiálu – tradiční řemeslné technologie na záchranu kulturního dědictví a současný životní styl (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV030)
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Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta; projekt DF12P01OVV014 (2012–2015), cca 297 až 341 tis./rok; aplikovaný výzkum – Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV014)
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta; projekt DG18P02OVV049 (2018–2022), cca 695 až 770 tis./rok; aplikovaný výzkum – Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy
a vzdělávání v čase nových médií a tzv. tekuté modernity (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV049)
Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta; projekt DG18P02OVV035 (2018 až
2022), cca 1 270 až 2 089 tis./rok, aplikovaný výzkum – Historické liturgické textilie v českých zemích:
metodologie, inventarizace, péče a prezentace (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV035)
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; projekt DG16P02B003 (2016–2020), cca 813 až
1 124 tis./rok; aplikovaný výzkum – Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum,
interpretace,

prezentace

(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=D-

G16P02B003)
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta; projekt DG18P02OVV005 (2018–2022), cca 1 689 až
2 729 tis./rok; aplikovaný výzkum – Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV005)
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta; projekt DG18P02OVV019 (2019–2022), cca 679
až 947 tis./rok; aplikovaný výzkum – Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV019)
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování; projekt DG18P02OVV005 (2018–2022), cca 3 612 až 4 624 tis./
rok; aplikovaný výzkum – Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (https://www.
rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV005)
Ústav archeologické památkové péče Brno, v. v. i.; projekt DG18P02OVV058 (2018–2022), cca 1 375 až
2 437 tis./rok; aplikovaný výzkum – Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV058)
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.; projekt DG18P02OVV042 (2018–2022),
cca 1 295 až 1 487 tis./rok; aplikovaný výzkum – Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV042)
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; projekt DG16P02B003 (2016–2020), cca 749 až 2 179 tis./rok; aplikovaný
výzkum – Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace
(https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02B003)
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Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.; projekt DG16P02M043 (2016–2020), cca 643 až
767 tis./rok; aplikovaný výzkum – Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02M043)
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.; projekt DG16P02R007 (2016–2020), cca 899 až 1 024
tis./rok; aplikovaný výzkum – Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století
jako součásti národní a kulturní identity (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02R007)
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury; projekt DF13P01OVV019 (2013–2016), cca 503 až
592 tis./rok; aplikovaný výzkum – Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV019)
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební; projekt DG16P02R007 (2016–2020), cca 882 až 1 009 tis./rok;
aplikovaný výzkum – Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako
součásti národní a kulturní identity (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02R007)
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; projekt DF12P01OVV001 (2012
až 2015), cca 1 992 až 1 999 tis./rok; aplikovaný výzkum – Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu
prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV001)
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; projekt DG16P02M034 (2016 až
2020), cca 1 993 až 2 259 tis./rok; aplikovaný výzkum – Identifikace a prezentace památkového potenciálu
historické kulturní krajiny České republiky (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG16P02M034)
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; projekt DG18P02OVV019 (2019
až 2022), cca 723 až 927 tis./rok; aplikovaný výzkum – Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV019)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.; projekt DF12P01OVV035 (2012–2015), cca 1 932
až 3 390 tis./rok; aplikovaný výzkum – Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV035)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.; projekt DG18P02OVV019 (2019–2022), cca 1 194
až 1 932 tis./rok; aplikovaný výzkum – Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu (https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DG18P02OVV019)
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Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

Uživatelé výsledků

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=719772

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=720001

http://www.arcgis.com/home/
webmap/viewer.html?webmap=0d6c0be4a163454890477b9c8c3be813

Marek Ehrlich, Jiří Havlice, Jan Machula,
Ladislav Švadlena, Průzkum archeologického potenciálu a dokumentace
archeologických lokalit v Poněšické
oboře u Hluboké nad Vltavou (okr.
České Budějovice). Specializovaná
mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV
Renata Tišerová, Archeologický potenciál lokalit Libereckého kraje s využitím
dálkového průzkumu země. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV
Filip Prekop, Archeologická mapa
montánní krajiny severní části CHKO
Slavkovský les. Specializovaná mapa
s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV

Hana Dehnerová, Jan Grégr, Archeologický atlas MPZ Šternberk a SH Štern- http://iispp.npu.cz/mis_public/
berk. Specializovaná mapa s odborným documentDetail.htm?id=701958
obsahem, č. j. MK 66178/2017 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=352155

Přístupnost výsledku

Pavel Šlézar, Jan Grégr, Karel Faltýnek,
Archeologický atlas SH Bouzov. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV

Druh
výAutoři a název výsledku
sledku

II.7.1 		 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu NPÚ

do databáze NUŠL.

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

Projekt

2017–2022

2017–2022

2017–2022

2017–2022

2017–2022

DOBA
využití

veřejnosti a všem zájemcům o péči a ochranu památek. Výsledky jsou zpřístupněny na webových stránkách NPÚ, v elektronických databázích NPÚ a vkládáním

NPÚ je uživatelem všech výsledků aplikovaného výzkumu, jejichž je tvůrcem, nebo se na jejich přípravě podílí. Zároveň jsou tyto výsledky určeny široké odborné

II.7		 Uživatelé výsledků aplikovaného výzkumu
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Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

pracovníci NPÚ, pracovníci institucí zabývajících se péčí o památky (výkonné i odborné složky), restaurátoři, řemeslníci, technologové, stavební
firmy, architekti, projektanti a vlastníci historických staveb

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

IP DKRVO

IP DKRVO

http://arcg.is/29CZO6z

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=804830

Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek,
Zdeněk Neustupný, Relikty obléhacích
prací v okolí hradu Zbořeného Kostelce
a další dochované středověké tábory
obléhatelů na území České republiky.
Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 66178/2017 OVV
Dagmar Michoinová, Příprava vápenných malt na bázi vzdušného vápna.
Památkový postup. Osvědčení č. 21,
č. j. MK 5726/2016 OVV, sp. zn. MK-S
11119/2016 OVV

Kolektiv autorů. Průzkumy a prezentace
architektury 19. a 20. století – část 1
(Průzkum architektury 60. až 80. let.
http://mapy.npu.cz/flexviewers/
20. století v Praze). Specializovaná
archi19_20/
mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV

IP DKRVO

IP DKRVO

http://arcg.is/28QCfqF

Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek,
Zdeněk Neustupný, Hradiště Dojetřice
a další hradiště v povodí Sázavy. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=1194491

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=1163371

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=362644

Petr Sokol, Žaneta Sedláková, Archeologický atlas zříceniny hradu Gutštejn.
Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 66178/2017 OVV

Hana Dehnerová, Jiří Doupal, Jan Grégr,
Archeologický atlas SZ Velké Losiny.
Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 66178/2017 OVV

Žaneta Sedláková, Petr Sokol, Archeologický atlas NKP zříceniny hradu Přimda. Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 66178/2017 OVV

2017–2022

2016–2021

2017–2022

2017–2022

2017–2022

2017–2022
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Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023
Nmet

Nmap

Nmap

pracovníci památkové péče, zejména ti, kteří se s tímto typem materiálu běžně setkávají (provádějí základní evidenci mobiliárních fondů na
státních hradech a zámcích), dále pracovníci muzeí, soukromí vlastníci,
kasteláni a správci sbírek zpřístupněných památek; využití při tvorbě
interiérových instalací

zaměstnanci územních odborných pracovišť a územních památkových
správ NPÚ, paměťové instituce ČR (zejména archivy, muzea, galerie
a další instituce), specializované společnosti (např. Česká genealogická
a heraldická společnost v Praze) v oblasti výzkumu šlechtické genealogie
a heraldiky a souvisejících oblastí, široká badatelská veřejnost v oblasti
výzkumu genealogických a heraldických artefaktů

pracovníci památkové péče NPÚ, restaurátoři, projektanti, pracovníci
muzeí, badatelé a zájemci o kampanologickou problematiku

Nmap

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

Nmet

Nmap

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví

historici, historici umění, kurátoři muzejních a galerijních sbírek, památkáři, restaurátoři, soudní znalci, pedagogové a studenti relevantních
oborů vysokého školství, kulturní veřejnost, odborné redakce časopisů,
průvodci a lektoři na historických objektech

Nmap

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové péče (na úrovni
odborné i výkonné), archeologové, architekti, projektanti, restaurátoři,
investoři a vlastníci památek, pedagogové a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se nemovitého kulturního dědictví
http://mapy.npu.cz/flexviewers/
archi19_20/

http://www.arcgis.com/home/
item.html?id=11ba52b7b1c2419494bab2b2aa02c0ae

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=339143

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=778744

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=390071

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=800877

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=760449

Kolektiv autorů. Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století – část
2 (Průzkum architektury 60. až 80. let
20. století v Praze). Specializovaná
mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV
Ondřej Malina, Alžběta Kratochvílová,
Tomáš Karel, Hřebečná – hornická
kulturní krajina. Specializovaná mapa
s odborným obsahem,
č. j. MK 66178/2017 OVV
Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová,
Alena Krusová, Ondřej Malina, Lubomír
Zeman, Jáchymov, Abertamy – Horní
Blatná – Boží Dar – hornická kulturní
krajina. Specializovaná mapa s odborným obsahem, č. j. MK 66178/2017 OVV
Veronika Pilná, Lenka Vaňková, Metodika datování a interpretace portrétů
16.–18. století pomocí historické módy.
Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 146, č. j. MK 80877/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 11492/2016 OVV
Ladislav Bezděk, Jitka Dřevíkovská,
Zdeněk Chudárek, Zdenka Klimtová,
Josef Štulc, Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce.
Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 12, č. j. MK 61895/2014 OVV,
sp. zn. MK-S 13873/2014 OVV
Tomáš Štumbauer, Využití softwarového nástroje Podrobnosti a vazby implementovaného do systému centrální
evidence CastIS pro potřeby výzkumu
a pokročilé evidence předmětů genealogické povahy a dalších vhodných
movitých památek mobiliárních fondů
ve správě NPÚ. Památkový postup.
Osvědčení č. 20, č. j. MK 55447/2016
OVV, sp. zn. MK-S 10753/2016 OVV
Petr Vácha, Určování hmotnosti zvonů
a jejich zvukového obrazu. Památkový
postup. Osvědčení č. 22,
č. j. MK 66008/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 12920/2016 OVV

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO
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Nmet

Nmet

Nmet

Nmet

Nmet

Nmet

Nmet

odborní pracovníci památkové péče v každodenní praxi, výkonné složky
krajských odborů památkové péče, archeologické instituce, projektanti,
pracovníci muzeí (zejm. oddělení architektury Národního technického
muzea), vlastníci, správci památek i ohrožených staveb nezapsaných mezi
kulturní památky; další zainteresované osoby a instituce, které se zapojují do průzkumu a dokumentace daného okruhu (např. v rámci dlouhodobých, systematických projektů průzkumu a dokumentace historických
staveb); velmi žádoucí je využití na vysokých školách zaměřujících se na
výzkum historických staveb

pracovníci památkové péče, muzea, studenti vysokých škol a další
pracovníci přicházející do styku jak s objekty v historickém autentickém
stavu, tak pracující na jejich obnově, tj. i projektanti

odborníci v památkové péči, architekti, projektanti a stavební historici,
geodeti a geoinformatici z důvodu zásadních změn technologie dokumentace za posledních 10–15 let; klíčové je využití měřické dokumentace
v případě zániku historické stavby, zvláště pokud není k dispozici žádný
jiný druh dokumentace

odborní pracovníci památkové péče, muzea; využití najde při výchově
vysokoškolských studentů, při regionálním bádání v oblasti ochrany
památek, architektury, lidového umění, v kartografii a dalších oborech
– zejména při stavebněhistorickém průzkumu a pasportizaci městských
domů

obory památkové péče, územní plánování, tvorba podkladů pro územně
analytické podklady, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav,
obecní úřady, úřady územního plánování (Ministerstvo pro místní rozvoj),
zpracovatelé územně plánovací dokumentace, relevantní obory vysokého
a středního školství, širší zainteresovaná veřejnost

obory památkové péče, územní plánování, tvorba podkladů pro územně
analytické podklady, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav,
obecní úřady, úřady územního plánování (Ministerstvo pro místní rozvoj),
zpracovatelé územně plánovací dokumentace, relevantní obory vysokého
a středního školství, širší zainteresovaná veřejnost

Národní památkový ústav – územní památkové správy a územní odborná
pracoviště, pracovníci výkonných orgánů památkové péče i ochrany přírody a životního prostředí, vlastníci a správci historických zahrad a parků, projektanti v oboru zahradní a krajinářské architektury; v územním
plánování jako podklad pro zpracování do územně analytických podkladů, eventuálně pro územní studie

https://www.npu.cz/publikace/
metodika-klasifikace-staveb-podle-pamatkove-hodnoty.pdf

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=475331

Lenka Křesadlová, Marie Pavlátová, Jiří
Olšan, Marek Erlich, Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění. Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 123, č. j. MK 23409/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 143/2012 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=388920

Jan Pešta, Plošný průzkum lidové
architektury a venkovských sídel. Edice
odborné a metodické publikace, sv. 50.
Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 15, č. j. MK 61898/2014 OVV,
sp. zn. MK-S 13873/2014

Karel Kuča, Věra Kučová, Metodika
klasifikace staveb podle památkové hodnoty. Certifikovaná metodika.
Osvědčení č. 64, č. j. 73873/2015 OVV,
sp. zn. MK-S 143/2012 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=389341

Jan Veselý, Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči. Edice odborné a metodické
publikace, sv. 49. Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 17, č. j. MK 61900/2014
OVV, sp. zn. MK-S 13873/2014 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=464595

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=389038

Schubert, Alfréd. Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních
a dveřních otvorů. Edice odborné
a metodické publikace, sv. 48. Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 16,
č. j. MK 61899/2014 OVV,
sp. zn. MK-S 13873/2014 OVV

Karel Kuča, Věra Kučová, Metodika
identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami. Certifikovaná
metodika. Osvědčení č. 65

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=389035

František R. Václavík, Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků. Edice odborné a metodické
publikace, sv. 47. Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 14, č. j. MK 61897/2014
OVV, sp. zn. MK-S 13873/2014 OVV

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044
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Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023
Nmap

Nmet

Nmap

správci památek (Národní památkový ústav), územní památková správa
v Kroměříži, pracovníci odborných a výkonných orgánů památkové
péče, projektanti v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci
ve školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

Národní památkový ústav: územní památkové správy a územní odborná pracoviště; pracovníci výkonných orgánů památkové péče, vlastníci
a správci historických zahrad a parků, krajinářští a urbanističtí architekti,
projektanti, historikové umění, pedagogové, studenti relevantních oborů
vysokého školství, odborná i laická veřejnost (se zájmem pečovat o památky zahradního umění, např. zájmová sdružení)

správci památek (Národní památkový ústav), územní památková správa
v Kroměříži, pracovníci odborných a výkonných orgánů památkové péče,
projektanti v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci ve
školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

Nmap

správci památek (Národní památkový ústav), územní památková správa
v Kroměříži, pracovníci odborných a výkonných orgánů památkové péče,
projektanti v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci ve
školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

Nmap

Npam

pracovníci Národního památkového ústavu: územní odborná pracoviště
a generální ředitelství – příprava podkladů NPÚ pro poskytnutí aktuálních údajů pro Územní analytické podklady obcí (ÚAPo) a pro Územní
analytické podklady krajů (ÚAPk), specialisté na urbanismus a územní
plánování, kulturní krajinu, lidovou architekturu, technické památky,
památkáři – garanti území, archeologové, specialisté na evidenci, dokumentaci a IS

správci památek (Národní památkový ústav), územní památková správa
v Kroměříži, pracovníci odborných a výkonných orgánů památkové péče,
projektanti v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci ve
školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

Npam

pracovníci Národního památkového ústavu: specialisté na urbanismus
a územní plánování, kulturní krajinu, lidovou architekturu, technické památky, památky zahradního umění, památkáři – archeologové, specialisté
na evidenci, dokumentaci a IS

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=475247

http://mapy.npu.cz/flexviewers/
sorela/

Aleš Palacký, Helga Bencúrová Kozelská, Urbanistické soubory, areály
a stavby socialistického realismu,
významné kulturně historickou hodnotou. Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č.j. MK 77472/2015 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=470656

Marek Ehrlich, Lenka Křesadlová,
Zámecká zahrada v Českém Krumlově –
prostorová analýza památky zahradního umění. Specializovaná mapa
s odborným obsahem,
č. j. MK 77472/2015 OVV
Jiří Olšan a kol., Metodika identifikace
hodnot památek zahradního umění.
Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 122, č. j. MK 23409/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 143/2012 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=434279

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

Marek Ehrlich, Lenka Křesadlová,
Podzámecká zahrada v Kroměříži – prohttp://iispp.npu.cz/mis_public/
storová analýza památky zahradního
documentDetail.htm?id=437724
umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem, č. j. MK 77472/2015 OVV
Marek Ehrlich, Lenka Křesadlová, Květná zahrada v Kroměříži – prostorová
analýza památky zahradního umění.
Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 77472/2015 OVV

NAKI
DF12P01OVV044

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=463020

Alena Krusová, Příprava podkladů pro
poskytování aktuálních údajů Národního památkového ústavu pro pořizování
územně analytických podkladů. Památkový postup. Osvědčení č. 7,
č. j. MK 63186/2015 OVV,
sp. zn. MK-S 143/2012 OVV

NAKI
DF12P01OVV044

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=464722

Alena Krusová, Vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska
ochrany kulturněhistorických hodnot
území. Památkový postup. Osvědčení
č. 6, č. j. MK 63186/2015 OVV,
sp. zn. MK-S 143/2012 OVV
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Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Národní památkový ústav, Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj, Magistrát města Ostravy, úřad územního plánování, zpracovatelé územně plánovací dokumentace, relevantní obory vysokého školství, širší odborná
veřejnost se zájmem o architektonické a urbanistické dědictví

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů),
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní
úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé
územně plánovací dokumentace, architekti, urbanisté, relevantní obory
vysokého školství, zájmová sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší odborná veřejnost

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů),
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní
úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé
územně plánovací dokumentace, architekti, urbanisté, relevantní obory
vysokého školství, zájmová sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší odborná veřejnost

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů),
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní
úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé
územně plánovací dokumentace, architekti, urbanisté, relevantní obory
vysokého školství, zájmová sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší odborná veřejnost

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů),
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní
úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé
územně plánovací dokumentace, architekti, urbanisté, relevantní obory
vysokého školství, zájmová sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší odborná veřejnost

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů),
Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní
úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé
územně plánovací dokumentace, architekti, urbanisté, relevantní obory
vysokého školství, zájmová sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší odborná veřejnost

správní orgány, odborní a vědečtí pracovníci památkové péče, archeologové atp. – tedy oblast „poznávací“ i „praktické“ památkové péče; oblast
cestovního ruchu a prezentace turistické atraktivity měst

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=437338

http://mapy.npu.cz/flexviewers/
mo

Vladislav Razím, Středověká městská
opevnění na území České republiky.
Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 77472/2015 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=437335

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=437336

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=437334

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=437337

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=437699

Karel Kuča, Sídla zaniklá a závažně
poškozená v letech 1948–89. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 20898/2016 OVV

Karel Kuča, Potenciál dochovaných
plužin k památkové ochraně. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 20898/2016 OVV

Karel Kuča, Potenciál historických měst
ČR k památkové ochraně. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 20898/2016 OVV

Karel Kuča, Potenciál historických vesnic ČR k památkové ochraně. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 20898/2016 OVV

Karel Kuča, Potenciál lázeňských parků
a terapeutické lázeňské krajiny České
republiky k památkové ochraně. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 20898/2016 OVV

Karel Kuča, Památkové vyhodnocení
lokality Ostrava – Jubilejní kolonie.
Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 20887/2016 OVV

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

NAKI
DF12P01OVV044

2015–2020

2016–2021

2016–2021

2016–2021

2016–2021

2016–2021

2016–2021
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Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023
Nmet

Nmet

pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech,
správci, kasteláni a průvodci na památkových objektech, správci sbírek
zpřístupněných památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci v cestovním ruchu
i v neziskových organizacích se zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci poradenských center i neziskových organizací věnující se
občanům se zdravotním postižením či ohroženým sociálním vyloučením,
speciální pedagogové

Nmet

pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech,
správci, kasteláni a průvodci na památkových objektech, správci sbírek
zpřístupněných památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci v cestovním ruchu
i v neziskových organizacích se zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci poradenských center i neziskových organizací věnující se
občanům se zdravotním postižením či ohroženým sociálním vyloučením,
speciální pedagogové

pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech,
správci, kasteláni a průvodci na památkových objektech, správci sbírek
zpřístupněných památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci v cestovním ruchu
i v neziskových organizacích se zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci poradenských center i neziskových organizací věnující se
občanům se zdravotním postižením či ohroženým sociálním vyloučením,
speciální pedagogové

Nmet

pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech,
správci, kasteláni a průvodci na památkových objektech, správci sbírek
zpřístupněných památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci v cestovním ruchu
i v neziskových organizacích se zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci poradenských center i neziskových organizací věnující se
občanům se zdravotním postižením či ohroženým sociálním vyloučením,
speciální pedagogové

NAKI
DF12P01OVV014

Hana Havlůjová, Kateřina Charvátová,
Martina Indrová-Veselá a kol., Památky nás baví 4. Kulturní dědictví jako
příležitost pro učení všech generací.
Metodika tvorby, realizace a hodnocení
kvality edukačních programů v oblasti
péče o kulturní dědictví pro neformální
a informální učení. Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 77, č. j. MK 2186/2016
OVV, sp. zn. MK-S 16045/2015 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=471393

NAKI
DF12P01OVV014

NAKI
DF12P01OVV014

Hana Havlůjová, Petr Hudec, Martina
Indrová-Veselá a kol., Památky nás baví
2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol
a středoškolákům. Metodika tvorby,
http://iispp.npu.cz/mis_public/
realizace a hodnocení kvality edukačdocumentDetail.htm?id=471384
ních programů v oblasti péče o kulturní
dědictví pro sekundární vzdělávání.
Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 75, č. j. MK 2186/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 16045/2015 OVV
Hana Havlůjová, Kateřina Charvátová,
Martina Indrová-Veselá a kol., Památky nás baví 3. Potenciál kulturního
dědictví pro vysokoškolské a další
vzdělávání pedagogů. Metodiky tvorby,
http://iispp.npu.cz/mis_public/
realizace a hodnocení kvality edukačdocumentDetail.htm?id=471391
ních programů v oblasti péče o kulturní
dědictví pro terciální vzdělávání. Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 76,
č. j. MK 2186/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 16045/2015 OVV

NAKI
DF12P01OVV014

Hana Havlůjová, Petr Hudec, Martina
Indrová-Veselá a kol., Památky nás baví
1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky 1. stupně základních
škol. Metodika tvorby, realizace a hod- http://iispp.npu.cz/mis_public/
nocení kvality edukačních programů v
documentDetail.htm?id=471381
oblasti péče o kulturní dědictví pro primární vzdělávání. Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 74, č. j. MK 2186/2016
OVV, sp. zn. MK-S 1604/2015 OVV

2016–2021

2016–2021

2016–2021

2016–2021
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Nmet

Nmap

Nmet

Nmet

Nmap

Nmap

pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech,
správci, kasteláni a průvodci na památkových objektech, správci sbírek
zpřístupněných památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci v cestovním ruchu
i v neziskových organizacích se zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci poradenských center i neziskových organizací věnující se
občanům se zdravotním postižením či ohroženým sociálním vyloučením,
speciální pedagogové

pracovníci Národního památkového ústavu, odborná veřejnost a laičtí
zájemci o kulturní dědictví, pedagogové a žáci všech stupňů škol, pracovníci v cestovním ruchu

dokumentátoři a pracovníci odborných institucí, kteří se zabývají ochranou kulturního dědictví (Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav
a muzea a galerie výtvarných umění, které mohou mít součásti interiérů
sakrálních staveb ve svých sbírkách), orgány státní památkové péče, stavební úřady, urbanisté, projektanti a pracovníci zaměřující se na historická sídla a historickou architekturu a jejich obnovu, Komora architektů,
střední, vyšší odborné a vysoké školy

pracovníci odborných institucí, kteří se zabývají dokumentací, digitalizací a prezentací kulturního dědictví (Ministerstvo kultury, Národní
památkový ústav, muzea různého typu, pracoviště památkové péče státní
správy a samosprávy), úřady, do jejichž kompetencí náleží problematika
prezentace a vizualizace kulturních památek a dědictví, akademická pracoviště zaměřená na výzkum, vývoj a edukaci, restaurátorská pracoviště
i jednotlivci zabývající se obnovou a ochranou uměleckých předmětů,
zpracovatelé operativních průzkumů a dokumentace, pracoviště zaměřená archeologicky s podílem práce dokumentační, pedagogové a studenti
technicky i umělecky zaměřených škol, vlastníci objektů

studium krajiny – věda a výzkum v oblasti krajinné ekologie, při zpracování absolventských prací na akademické půdě, archeologie, ochrana území, dokumentace památek, pedagogika, obnova a restaurování
památek, aktualizace a opravy mapových podkladů, územní plánování,
vzdělání a popularizace vlastivědy, regionální historie apod., vytváření
naučných stezek a informačních tabulí, propagace a marketing v rámci
podpory cestovního ruchu

všechna pracoviště Národního památkového ústavu

NAKI
DF12P01OVV009

Kamil Podroužek a kol., Ohrožené kulturní dědictví v příhraniční oblasti SZ
http://iispp.npu.cz/mis_public/
Čech. Specializovaná mapa s odborným documentDetail.htm?id=430211
obsahem, č. j. MK 59499/2015 OVV

NAKI
DF12P01OVV009

NAKI
DF12P01OVV009

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=449857

NAKI
DF12P01OVV009

NAKI
DF12P01OVV014

NAKI
DF12P01OVV014

http://projekty.geolab.cz/naki/
milesov/spec_mapa

Vladimír Brůna a kol., Časoprostorová
změna struktury krajiny pod Milešovkou a její kulturní dědictví. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 59499/2015 OVV.

Vladimír Brůna, Marcel Brejcha, Zdeněk
Marek, Barbora Větrovská, Metodika
digitalizace, 3D dokumentace a 3D
vizualizace jednotlivých typů památek.
Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 53, č. j. MK 59775/2015 OVV,
sp. zn. MK-S 10086/2015 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=463792

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F75032333%3A___
__%2F15%3A%230004174%21RIV16-MK0-75032333

Dušan Klapko a kol., Interaktivní odborná mapa edukačních programů na
památkových objektech v České republice. Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 77260/2015 OVV
Vít Honys, Táňa Šimková, Lucie Radová,
Hana Veselá, Metodika dokumentace
sakrální architektury (kostely a prostorové kaple). Certifikovaná metodika.
Osvědčení č. 50, č. j. MK 59775/2015
OVV, sp. zn. MK-S 10086/2015 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=471394

Hana Havlůjová, Petr Hudec, Martina
Indrová-Veselá a kol., Památky nás baví
5. Objevujeme kulturní dědictví bez bariér. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality edukačních programů
v oblasti péče o kulturní dědictví pro
účastníky se speciálními vzdělávacími
potřebami.Certifikovaná metodika.
Osvědčení č. 78, č. j. MK 2186/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 16045/2015 OVV

2015–2020

2015–2020

2015–2020

2015–2020

2015–2020

2016–2021
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Nmet

Nmet

Národní památkový ústav a Diecézní správa církevního majetku, krajská
operační střediska Integrovaného záchranného systému, muzea, galerie,
archivy a knihovny, odborné organizace a orgány státní ochrany přírody
a krajiny při spolupráci v oblasti krizového řízení, správci památkových
subjektů a ostatní vlastníci

odborní pracovníci paměťových institucí muzejního a galerijního typu,
památkové péče, instituce edukačního charakteru, zabývající se historickým fotografickým materiálem, odborná veřejnost se zájmem o danou
problematiku

Nmet

správci objektů ve správě Národního památkového ústavu, správci interiérových knihoven – muzea, obce či restituenti, kteří zpřístupňují navrácené historické objekty včetně historických fondů, církevní instituce

Nmet

Nmet

odborní pracovníci památkové péče jako tvůrci konkrétní interiérové
instalace, historikové umění, historikové, správci objektů a depozitářů,
průvodci, muzejní pracovníci (pokud dané muzeum využívá zámeckou
budovu s původními interiéry a/nebo sbírkami), vlastníci památek, studenti relevantních pedagogických oborů, restaurátoři (zejména interiérových textilií), širší odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku

badatelé v oblasti knihovědy i historie, odborní pracovníci paměťových
institucí spravující historické fondy

Nmet

správci památkových objektů ve správě NPÚ a další zaměstnanci, podílející se na přípravě akcí tohoto druhu (např. průvodci), historikové umění,
historikové, studenti relevantních oborů vysokého školství (např. cestovního ruchu), širší odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku,
vlastníci památek s obdobným společenským záměrem

NAKI
DF12P01OVV024

NAKI
DF12P01OVV035

NAKI
DF13P01OVV007

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=464007

http://mapy.npu.cz/flexviewers/
knihovny/

Pavel Hájek, Ludmila Ourodová,
Metodika preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických
podmínkách památkových objektů ve
správě NPÚ. Certifikovaná metodika.
Osvědčení č. 126, č. j. MK 25058/2016
OVV, sp. zn. MK-S 1821/2016 OVV
Pavel Hájek, Šimon Eismann, Petr Mašek, Zámecké knihovny České republiky. Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 20898/2016 OVV

Milena Forejtníková a kol., Metodika
hodnocení míry potenciálního ohrožení
památek antropogenními a přírodními http://iispp.npu.cz/mis_public/
vlivy. Certifikovaná metodika. Osvědče- documentDetail.htm?id=472442
ní č. 98, č. j. MK 16529/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 134/2012 OVV
Filip Wittlich a kol., Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Metodika maximalizace
reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým
materiálem jako solitérní památkou
http://iispp.npu.cz/mis_public/
a v kontextu používaných databázových
documentDetail.htm?id=885671
systémů evidence pro prohloubení
určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst,
ateliérů apod. Certifikovaná metodika.
Osvědčení č. 154, č. j. MK 34601/2017
OVV, sp. zn. MK-S 84/2016 OVV

NAKI
DF12P01OVV024

NAKI
DF11P01OVV026

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=475665

Eva Lukášová, Vendulka Otavská,
Aristokratický interiér doby baroka
ve světle historických inventářů.
Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 99,
č. j. MK 17957/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 525/2011 OVV

NAKI
DF11P01OVV026

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=475687

Jiří Bláha, Helena Kazárová, Jiří Olšan,
Petr Pavelec, Lukáš Reitinger, Pavel
Slavko, Martin Voříšek, Metodika pro
přípravu a realizaci historicky poučených festivit v prostředí hradů a zámků
– I. Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 107, č. j. MK 20851/2016 OVV,
sp. zn. MK-S 525/2011 OVV

2017–2022

2016–2021

2016–2021

2016–2021

2016–2021

2016–2021

Národní památkový ústav

71

Nmet

Nmap

Nmap

Nmap

Nmet

odborní pracovníci paměťových institucí muzejního a galerijního typu,
památkové péče, instituce edukačního charakteru, zabývající se historickým fotografickým materiálem

orgány státní památkové péče, oblast územního a krajinného plánování,
vzdělávání v oboru krajinářské architektury, oblast vědy a výzkumu vztahující se ke krajinné ekologii, oblast archeologie a ochrany území, dokumentace památek, obnova a restaurování památek, aktualizace a opravy
mapových podkladů, propagace a marketing v rámci podpory cestovního
ruchu, vytváření naučných stezek a informačních tabulí

orgány státní památkové péče, oblast územního a krajinného plánování,
vzdělávání v oboru krajinářské architektury, oblast vědy a výzkumu vztahující se ke krajinné ekologii, oblast archeologie a ochrany území, dokumentace památek, obnova a restaurování památek, aktualizace a opravy
mapových podkladů, propagace a marketing v rámci podpory cestovního
ruchu, vytváření naučných stezek a informačních tabulí

odborní pracovníci Národního památkového ústavu, památkové orgány státní správy na poli výkonném (VÚJK), odborná veřejnost, studenti
oborů krajinářské a zahradní architektury, kulturní historie a technického
inženýrství, podklad pro případnou obnovu předmětného areálu z pozice
vlastníka památky – Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr –, důležitý
nástroj pro prezentaci a vzdělávání

pracovníci památkové péče, pracovníci v územním plánování, na stavebních úřadech, v odborných institucích i výkonných orgánech ochrany
přírody a životního prostředí; představitelé obcí, podnikatelské subjekty,
zájmová sdružení i jednotlivci

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=720883

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/
7704-metodika-tvorby-standardizovaneho-zaznamu-krajinne-pamatkove-zony

Věra Kučová, Jiří Dostálek, Marek
Ehrlich, Karel Kuča, Božena Pacáková,
Metodika tvorby standardizovaného
záznamu krajinné památkové zóny.
Certifikovaná metodika. Osvědčení
č. 46, č. j. MK 38166/2015 OVV,
sp. zn. MK-S 100/2012

http://npu.maps.arcgis.com/
apps/webappviewer/index.
html?id=7dd0e3cb2ce24e5d8d4232d7ad9a7068

http://npu.maps.arcgis.
com/apps/webappviewer/
index.html?id=9acc0e2abda0449994f9af2da3b5b366

Marek Ehrlich, Jiří Olšan, Marie Pavlátová, Krajinářský park v Červeném Dvoře.
Specializovaná mapa s odborným
obsahem, č. j. MK 4567/2017 OVV

Karel Sklenář, Kulturní mobiliář krajiny
jihomoravského pohraničí. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 76334/2016 OVV

Karel Sklenář, Komunikace v krajině
jihomoravského pohraničí. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 76334/2017 OVV

Alena Černá a kol., Jednotná popisná
a obrazová dokumentace historického
fotografického materiálu v kontextu
používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic
http://iispp.npu.cz/mis_public/
a pojmosloví v oblasti historického
documentDetail.htm?id=1127617
fotografického materiálu v používaných
evidenčních systémech a ulehčení
uživatelského vyhledávání v nich. Certifikovaná metodika. Osvědčení č. 155,
č. j. MK 49483/2017 OVV,
sp. zn. MK-S 84/2013 OVV

NAKI
DF12P01OVV001

NAKI
DF12P01OVV001

NAKI
DF13P01OVV019

NAKI
DF13P01OVV019

NAKI
DF13P01OVV007

2015–2020

2017–2022

2016–2021

2017–2022

2017–2022

72

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

2018

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/zpravy/33949-zachrana-rotundy-sv
-vaclava-na-male-strane-ziskala
-oceneni-europa-nostra
Jarmila Čiháková – vedoucí týmu spoluOcenění
pracujícího s Matematicko-fyzikální
Europa
fakultou UK. Rotunda sv. Václava na
Nostra
Malostranském náměstí v Praze

Europa Nostra

2017

2017

NAKI
DF12P01OVV014

2015–2020

Univerzita Karlova

NAKI
DF12P01OVV039

http://mapy.npu.cz/flexviewers/
indd/

2018–2023

https://www.npu.cz/cs/uop-praha/zpravy/21611-archeolozka-jarmila-cihakova-ziskala-cenu-miloslava-petruska

Alena Borovcová a kol., Technické
památky Moravy a Slezska. Specializovaná mapa s odborným obsahem,
č. j. MK 78131/2015 OVV

NAKI
DF13P01OVV020

2018–2023

2018–2023

Cena Mi- Jarmila Čiháková, Prezantace rotundy
loslava sv. Václava na Malostranském náměstí
Petruska v Praze

Nmap

školství – výuka dějin architektury (studijní obory architektury a stavebnictví), badatelská oblast a zpracování stavebněhistorických průzkumů,
významné je zpřístupnění databáze pro širokou veřejnost (jednoduché
hledání, získání přehledných informací o jednotlivých průmyslových
objektech, jejich lokalizaci, typu a aktuálním stavu památkové ochrany,
podklad pro další nové využití objektů průmyslového dědictví a nástroj
pomáhající k jejich ochraně a obnově

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=1254589

Roman Gronský, Vladimír Kočan, Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje
ve sbírkách Národního památkového
ústavu. Schválená metodika. Osvědčení
č. 179, č. j. MK 24836/2018 OVV,
sp. zn. MK-S 9126/2018 OVV

NAKI
DF13P01OVV020

NAKI
DF13P01OVV020

Europa Nostra

NmetS

instituce spravující sbírkové mobiliární fondy militarií, muzejní instituce
– Národní muzeum (např. Náprstkovo muzeum), Moravské zemské muzeum v Brně, Slezské muzeum v Opavě, Muzeum města Brna, Technické
muzeum v Brně aj. –, hrady a zámky ve správě Národního památkového
ústavu

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=1254231

Zuzana Vaverková, Lenka Vaňková,
Metodika prezentace zbraní a zbroje.
Schválená metodika. Osvědčení č. 175,
č. j. MK 22941/2018 OVV,
sp. zn. MK-S 1447/2018 OVV

http://iispp.npu.cz/mis_public/
documentDetail.htm?id=1254750

https://www.npu.cz/cs/uop-telc/
zpravy/21555-projekt-npu-pamatky-nas-bavi-dostal-vyznamne-mezinarodni-oceneni-europanostra

NmetS

odborní pracovníci památkové péče (např. jako tvůrci konkrétní interiérové
instalace, historikové umění, historici, restaurátoři, správci objektů a depozitářů, průvodci, muzejní pracovníci, vlastníci památek), majitelé a správci
sbírkových fondů militarií, odborní pracovníci Národního památkového
ústavu, lektoři výchovně vzdělávacích programů v historickém prostředí
v rámci Národního památkového ústavu, studenti relevantních pedagogických oborů, širší odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku

Rudolf Protiva, Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje.
Schválená metodika. Osvědčení č. 174,
č. j. MK22941/2018 OVV,
sp. zn. MK-S 1447/2018 OVV

Ocenění
Europa Martina Indrová, Památky nás baví
Nostra

NmetS

odborní pracovníci památkové péče (např. jako tvůrci konkrétní interiérové
instalace, historikové umění, historici, restaurátoři, správci objektů a depozitářů, průvodci, muzejní pracovníci, vlastníci památek), majitelé a správci
sbírkových fondů militarií, odborní pracovníci Národního památkového
ústavu, lektoři výchovně vzdělávacích programů v historickém prostředí
v rámci Národního památkového ústavu, studenti relevantních pedagogických oborů, širší odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku

II.7.2		 Smlouvy o využití výsledku mezi NPÚ jako příjemcem podpory
a uživatelem výsledku uzavřené dle Příkazu ministra kultury č. 25/2014
ORGANIZACE

PROJEKT

odkaz

VYUŽIT V ROCE

SNM-Múzeum Betliar

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF13P01OVV007 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV007

2017

Muzeum Novojičínska

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF13P01OVV007 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF13P01OVV007

2017

Správa KRNAP, Krkonošské
muzeum v Jilemnici

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF11P01OVV026 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF11P01OVV026

2016

Městské divadlo Český Krumlov

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF11P01OVV026 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF11P01OVV026

2016

Biskupství litoměřické

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

Město Lovosice

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

Obec Velemín

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

Společnost pro obnovu památek
Úštěcka

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

Ústav archeologické památkové
péče severozápadních Čech

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

Základní a mateřská škola
Velemín

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

Ústecký kraj

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

ČVUT, Ústav památkové péče,
Fakulta architektury

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015

Filozofická fakulta Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem;
VOŠ a SPŠ strojní, stavební
a dopravní v Děčíně

https://www.rvvi.cz/cep?s=jedDF12P01OVV009 noduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV009

2015
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II.7.3		 Ocenění
Název
ocenění

Europa
Nostra

Europa
Nostra

Jméno
oceněného

Martina
Indrová

Matematicko-fyzikální
fakulta UK

Cena
Jarmila
Miloslava
Čiháková
Petruska

74

Rok

Počin

Uživatelé
výsledku

Odkaz

Europa
Nostra

https://www.npu.cz/cs/
uop-telc/zpravy/21555projekt-npu-pamatkynas-bavi-dostalvyznamne-mezinarodnioceneni-europa-nostra

Projekt Rotunda sv. Václava
Europa
2018 na MalostranNostra
ském náměstí
v Praze

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/
zpravy/33949-zachranarotundy-sv-vaclava-namale-strane-ziskalaoceneni-europa-nostra

2017

2017

Projekt
Památky nás
baví

Prezentace rotundy
sv. Václava na
Malostranském náměstí
v Praze

Univerzita
Karlova

Poznámka

Na projektu se
podílel tým
NPÚ, ÚOP
v Praze,
pod vedením Jarmily
Čihákové.

https://www.npu.cz/cs/
uop-praha/zpravy/21611archeolozka-jarmilacihakova-ziskala-cenumiloslava-petruska
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2018
2018

veletrh

další aktivity

veletrh

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

den otevřených dveří

veletrh

další aktivity

další aktivity

DENKMAL Leipzig 2018

Jindřichův Hradec

Podzimní knižní veletrh

Patrimonium pro futuro 2018

Kynžvart

Komentované technologické
prohlídky

Komentované technologické
prohlídky

Letní škola památkové technologie

Letní škola památkové technologie

OPENHOUSE Praha

SVĚT KNIHY 2018

Ratibořice – sídlo kněžny Zaháňské

Červená Lhota – sídlo rodu
Schönburg-Hartensteinů
2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

další aktivity

Velhartice

rok

další
aktivity

název akce

II.8.1 		 Popularizace

24. 4. 2018

22. 5. 2018

10.–13. 5. 2018

19.–20. 5. 2018

7.–9. 6. 2018

12.–14. 6. 2018

22.–23. 6. 2018

27.–28. 7. 2018

2. 10. 2018

3. 10. 2018

5.–6. 10. 2018

30. 10. 2018

8.–11. 11. 2018

27. 11. 2018

termín

GnŘ
GnŘ

vedoucí evropský veletrh památkové péče,
restaurování a sanace staré zástavby
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii;
přednáška Mgr. Jana Mikeše

SHZ Bečov nad Teplou
klášter Plasy

SZ Uherčice
OPENHOUSE, GnŘ
GnŘ
GnŘ
GnŘ

komentované technologické prohlídky
komentované technologické prohlídky
Letní škola památkové technologie, pokročilý kurz – restaurování vápenných omítek ve
vápenném systému
Letní škola památkové technologie, základy
kurz – poznání a záchrany historických vápenných omítek
4. ročník festivalu městské architektury Open
House Praha; zpřístupnění Invalidovny
24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii;
přednáška Ivana Češky
Šlechta českých zemí v evropské diplomacii;
přednáška PhDr. Tomáše Horyny

Netušené
souvislosti
Netušené
souvislosti
Netušené
souvislosti
Netušené
souvislosti

Hovory s kastelány

Hovory s kastelány

GnŘ

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii;
přednáška Ing. Ondřeje Cinka

Hovory s kastelány

SH Nový Hrádek u Lukova

GnŘ

GnŘ

GnŘ

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii;
přednáška Ing. Petra Mejstříka

28. Podzimní knižní veletrh

název pracoviště

stručná charakteristika / téma

slavnostní předávání Ceny NPÚ / společenské
ocenění příkladů dobré praxe

Patrimonium pro
futuro

Hovory s kastelány

Hovory s kastelány

specifikace

II.8		 Popularizace, lidské zdroje a další specifické výzkumné aktivity
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další aktivity

další aktivity

další aktivity

veletrh

veletrh

veletrh

veletrh

veletrh

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

Velké Březno – sídlo rodu Chotků

Slavnostní zahájení roku Šlechta
českých zemí v evropské diplomacii

Slavnostní zahájení projektu IROP
„Horní zámek Vimperk – Probouzení
zimního zámku“

Památky

HOLIDAY WORLD

ITF SLOVAKIATOUR

GO & REGIONTOUR

MONUMENTO Salzburg

Manětín

Ernst Wiesner

Hrubý Rohozec

Brněnský textilní průmysl a podnikání rodiny Stiassni

Památková péče

Architektura mezi myšlenkou
a skutečností

Podoby a příběhy – portréty
erenesanční šlechty

Lysice

Patrimonium pro futuro 2017

Památkové zóny

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

21. 9. 2017

3. 10. 2017

3. 10. 2017

12. 10. 2017

13. 10. 2017

17. 10. 2017

27. 10. 2017

31. 10. 2017

3. 11. – 17. 12. 2017

28. 11. 2017

11.–13. 1. 2018

18.–21. 1. 2018

25.–28. 1. 2018

15.–18. 2. 2018

8.–9. 3. 2018

27. 3. 2018

22. 3. 2018

27. 3. 2018

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

seminář o právní ochraně památek ve spolupráci s kanceláří Veřejného ochránce práv

slavnostní předávání Ceny NPÚ / společenské
ocenění příkladů dobré praxe

Patrimonium pro
futuro

odborně metodický den pro památkáře

GnŘ

Rok renesanční šlechty / téma Krajina;
přednáška Bc. Martiny Rudolfové

Hovory s kastelány

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

GnŘ

GnŘ

seminář ve spolupráci s FF Masarykovy univerÚOP v Brně, MCMA v Brně
zity v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáška Ing. Petra Svobody

GnŘ

Rok renesanční šlechty / téma Krajina;
přednáška MgA. Jiřího Holuba

GnŘ

Rok renesanční šlechty / téma Krajina;
přednáška Karla Maška

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

GnŘ

mezinárodní veletrh pro kulturní dědictví
a péči o památky

výstava ve spolupráci s Muzeem města Brna

GnŘ

mezinárodní veletrh turistických možností
v regionech

výstava v rámci projektu Rok renesanční
šlechty

Rok renesanční
šlechty

Hovory s kastelány

Hovory s kastelány

GnŘ

GnŘ

24. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu

27. mezinárodní veletrh cestovního ruchu

GnŘ

6. mezioborové veletry PAMÁTKY – MUZEA –
ŘEMESLA 2018 aneb Dejme minulosti budoucnost!

ÚPS v Českých Budějovicích, GnŘ

ÚPS v Českých Budějovicích

Po stopách šlechtických rodů / Šlechta
českých zemí v evropské diplomacii

Šlechta českých
zemí v evropské
diplomacii

GnŘ

Slavnostní zahájení projektu obnovy
SZ Vimperk z dotačního programu IROP

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii;
přednáška Ing. Miloše Musila

Hovory s kastelány
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2017
2017
2017

další aktivity

další aktivity

výstavy

výstavy

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

veletrh

další aktivity

další aktivity

Prostor v architektuře a brněnská
škola dějin umění

Rytířský sál – příběh vepsaný
do zdí

Zlatý věk obor

Památky zahradního a krajinářského
umění, jejich historie a současnost

Káva a čokoláda na šlechtických
sídlech Čech a Moravy

Požární ochrana industriálních
památek a historických budov

Slavnostní zahájení Roku renesanční
další aktivity
šlechty

další aktivity

Národní slavnost EUROPA NOSTRA

Letní škola památkové technologie

Ohlédnutí za brněnským vlnařským
průmyslem

Letní škola památkové technologie

SVĚT KNIHY 2017

Letní rezidence Pražanů: Dobřichovická villegiatura

Zahrady pod Pražským hradem

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

výstavy

Vila Stiassni: proměny

2017

další aktivity

Památky a krajina města

2. 5. 2017

9. 5. 2017

11.–13. 5. 2017

18.–20. 5. 2017

23. 5. 2017

8.–10. 6. 2017

13. 6. 2017

15.–16. 6. 2017

16. 6. – 3. 9. 2017

13. 7. 2017

Hovory s kastelány

Netušené
souvislosti

GnŘ

Rok renesanční šlechty / téma Krajina;
přednáška Ing. Heleny Špáňové

GnŘ

23. mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svět knihy Praha

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

klášter Plasy

Záchrana a doplňování omítkové rustiky
ve vápenném systému

přednáška Mgr. Šárky Koukalové

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

klášter Plasy

Restaurování vápenných omítek ve vápenném
systému

Netušené
souvislosti

přednáška Mgr. Michaely Ryškové

GnŘ

Po stopách šlechtických rodů / Rok renesanční šlechty

Rok renesanční
šlechty

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Dačice

Výstava z cyklu Šlechtické neřesti seznámila
s historií konzumace těchto exotických pochutin i se správnými způsoby jejich přípravy.
odborně metodický den pro památkáře

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

workshop pro odborné pracovníky památkové
péče

ÚOP v Plzni

Výstava v rámci tématu Krajina představila
historii obor a obornictví ve světě a v českých
zemích, typické stavby v oborách a používané
lovecké techniky.

Krajina. Kulturní
19. 7. – 31. 10. 2017
i přírodní dědictví

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SH Rožmberk

Výstava v rámci projektu Rok renesanční
šlechty odhalila výjimečnou uměleckou
hodnotu i symboliku výzdoby rožmberských
renesančních interiérů.

Rok renesanční
šlechty

23. 8. – 31. 10.
2017

GnŘ, ÚPS na Sychrově

Národní slavnost u příležitosti získání prestižních Cen Evropské unie pro kulturní dědictví /
Europa Nostra 2017
seminář ve spolupráci s FF Masarykovy univerÚOP v Brně, MCMA v Brně
zity v Brně

Europa Nostra

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

výstava ve spolupráci s FAVU VUT v Brně

odborně metodický den pro památkáře

24.–26. 8. 2017

1. 9. 2017

1. 9. – 29. 10. 2017

8. 9. 2017
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další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

veletrh

další aktivity

výstavy

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

veletrh

další aktivity

další aktivity

veletrh

Bazény meziválečné doby a jejich
obnova

Umění restaurovat. Vzácné tapiserie
a historický textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze
a Národního památkového ústavu

Prezentace knih a odborných publikací z vědecko-výzkumné činnosti
NPÚ

Věže nad Brnem: vysílač Hády
a vodojem Kohoutovice

TRAVELFEST

Dačice

S ozvěnou lesního rohu. Ušlechtilá
zábava šlechty. Les a lov

Letní rezidence Pražanů: Dobřichovická villegiatura

Vilová architektura 20. století

Záchranné výzkumy

Slatiňany

Vilové zahrady Otokara Fierlingera

Brněnská škola architektury
a poválečná výstavba

Průmyslové dědictví v Norsku
a České republice

HOLIDAY WORLD

Představení vlastních projektů
z let 1948–2016

Bučovice

ITF SLOVAKIATOUR

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

26.–29. 1. 2017

7. 2. 2017

14. 2. 2017

16.–19. 2. 2017

23. 2. – 26. 3. 2017

28. 2. 2017

7. 3. 2017

7. 3. 2017

23. 3. 2017

28. 3. 2017

30. 3. – 25. 6. 2017

2. 4. – 31. 10. 2017

4. 4. 2017

6.–8. 4. 2017

11. 4. 2017

13. 4. 2017

20. 4. – 29. 10.
2017

25. 4. 2017

Hovory s kastelány

Hovory s kastelány

Hovory s kastelány

GnŘ

GnŘ

Rok renesanční šlechty / téma Krajina;
přednáška Bc. Jany Buriankové
23. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáška prof. Ivana Rullera

GnŘ

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

Výstava představila současné přístupy
k poznání, ochraně a využití industriálního
dědictví v České republice a Norsku.
26. mezinárodní veletrh cestovního ruchu

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáška Ing. arch. Renaty Vrabelové, Ph.D.

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

GnŘ

Rok renesanční šlechty / téma Krajina;
přednáška Ing. Jaroslava Bušty
přednáška Ing. Romana Zámečníka, Ph.D.

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

odborně metodický den pro památkáře

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

výstava ve spolupráci se Středočeským
muzeem v Roztokách u Prahy
přednáška prof. Vladimíra Šlapety

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Jaroměřice nad Rokytnou

GnŘ

Rok renesanční šlechty / téma Krajina;
přednáška Bc. Kristýny Dvořákové
výstava věnovaná historii myslivosti a vztahu
šlechty k lovu a lesnímu hospodářství

ÚPS v Českých Budějovicích

1. ročník veletrhu cestovního ruchu, České
Budějovice

GnŘ

představení nejvýznamnějších publikačních
počinů NPÚ, které vznikly jako výsledek a
zároveň oficiální výstup výzkumných úkolů
Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) realizovaných
Národním památkovým ústavem

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SHZ Jindřichův Hradec,
UMPRUM Praha

výstava vybraných kolekcí historických tapiserií a textilu ze sbírek Uměleckoprůmyslového
musea v Praze a Národního památkového
ústavu se zaměřením na jejich restaurování

přednáška Ing. Petra Svobody

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáška Ing. arch. Vlasty Loutocké

Národní památkový ústav
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2016
2016
2016

další aktivity

veletrh

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

Památky / výstaviště Incheba Praha

Feuda extra curtem. Karel IV. a Nové
Čechy

Sochařské dílo ve veřejném prostoru
další aktivity
od poloviny 20. století

další aktivity

Litice

Kouzlo středověkých zahrad

K vývoji Kroměříže v lucemburské
éře

Památky kolem nás

Náměšť nad Oslavou

Hrad Cimburk u Koryčan

Feuda extra curtem. Karel IV. a Nové
Čechy

Nouzová kolonie Písečník v Brně

Novostavby v historickém prostředí

Hrady v lucemburské éře
ve Zlínském kraji

Patrimonium pro futuro 2016

Krásný Dvůr

Prosazování ochrany kulturních
památek ve správních procesech
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

další aktivity

Bučovice

2. 9. 2016

20. 9. 2016

21. 9. 2016

21. 9. 2016

22. 9. 2016

6. 10. – 26. 11.
2016

6. 10.; 20. 10. 2016

12. 10. 2016

18. 10. 2016

19. 10. 2016

19. 10. 2016

26. 10. 2016

3. 11. 2016

3. 11. 2016

4.–5. 11. 2016

15. 11. 2016

6. 12. 2016

6. 12. 2016 – 19.
2. 2017

2016–
2017

výstavy

Ivan Ruller, výběr z prací

19.–22. 1. 2017

2017

veletrh

GO & REGIONTOUR

GnŘ

veletrh PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016
aneb Dejme minulosti budoucnost!

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
Mgr. Michaely Hofmanové
odborně metodický den pro památkáře

GnŘ

slavnostní předávání Ceny NPÚ / společenské
ocenění příkladů dobré praxe
Patrimonium
pro futuro
Hovory s kastelány

ÚOP v Kroměříži, Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Lokti, Muzeum Cheb

Lucemburský rok

odborně metodický den pro památkáře

autorská výstava MCMA v Brně

přednáškový cyklus

ÚOP v Kroměříži, Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
Mgr. Marka Buše
přednáška v rámci projektu Lucemburský rok

SH Karlštejn

ÚOP v Kroměříži, Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně

ÚOP v Kroměříži, Krajská knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáškový cyklus

přednáška v rámci projektu Lucemburský rok

přednáška v rámci projektu Lucemburský rok

odborně metodický den pro památkáře

ÚOP v Lokti, Muzeum Cheb

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
Ing. Dalibora Urbana

přednáškový cyklus

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
Bc. Jany Buriankové

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Hovory s kastelány

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Hovory s kastelány

Hovory s kastelány

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

GnŘ

výstava k životnímu jubileu slavného
architekta

mezinárodní veletrh turistických možností
v regionech
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výstavy

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

Ušlechtilá posedlost

Karel IV. ve filmu

Komentované technologické
prohlídky

Památky zahradního umění, jejich
historie a současnost

Komentované technologické
prohlídky

Lev a orlice. Moravští Lucemburkové
a jejich hrad

2016

Vizovice

2016

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

veletrh

výstavy

výstavy

Bible Václava IV.

Letní škola památkové technologie

Karel IV. jubilejní

Grabštejn

Albert II. ze Šternberka ve službách
Karla IV.

SVĚT KNIHY 2016

Karlštejnský poklad

Karlštejnský poklad – kultura
císařského dvora Karla IV.
2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Bellifortis – ten, kdo je silný ve válce výstavy

další aktivity

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Hazmburk jako příklad fortifikačního
další aktivity
systému lucemburské doby

výstavy

výstavy

Nezcizitelné hrady Českého
království

Památky nás baví

výstavy

Následovníci svatého Jiří

od 7. 5. 2016

od 7. 5. 2016

13.–15. 5. 2016

od 14. 5. 2016

17. 5. 2016

18. 5. 2016

26.–28. 5. 2016

od 1. 6. 2016

od 1. 6. 2016

7. 6. 2016

od 1. 7. 2016

1. 7. – 2. 10. 2016

od 2. 7. 2016

8.–9. 7. 2016

14. 7. 2016

15.–16. 7. 2016

od 16. 7. 2016

20. 7. – 30. 9. 2016

od 1. 8. 2016

od 11. 8. 2016

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Hovory s kastelány

výstava v rámci projektu Lucemburský rok

SH Karlštejn

SH Karlštejn

GnŘ

22. mezinárodní knižní veletrh a literární
festival Svět knihy Praha
Kultura císařského dvora Karla IV.

SH Šternberk

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
Ing. arch. Ivy Bártové
výstava v rámci projektu Lucemburský rok

SZ Telč

přednáškový cyklus Památky kolem nás

klášter Plasy

Letní škola památkové technologie –
základní kurz

Netušené souvislosti
Lucemburský rok

SH Křivoklát

výstava věnovaná Bibli Václava IV.

SH Točník

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
Jany Pluhařové
výstava v rámci projektu Lucemburský rok

SH Házmburk

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SH Veveří

SH Švihov

model hradu

výstava edukačních programů na památkách
spravovaných NPÚ

výstava v rámci projektu Lucemburský rok

komentované technologické prohlídky

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SHZ Bečov nad Teplou

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Hovory s kastelány

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Netušené
souvislosti

workshop pro odborné pracovníky památkové
péče

komentované technologické prohlídky

Netušené
souvislosti

SHZ Horšovský Týn

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Dačice

sezónní výstava seznamující s vědeckými
a sběratelskými aktivitami jednotlivých
příslušníků rodu Dalberg
výstava v rámci projektu Lucemburský rok

SH Zvíkov

SHZ Jindřichův Hradec

výstava v rámci projektu Lucemburský rok

výstava v rámci projektu Lucemburský rok

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Národní památkový ústav
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výstavy

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

výstavy

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

veletrh

výstavy

Feuda extra curtem. Karel IV. a Nové
Čechy

Architektonické dědictví doby
Lucemburků v severozápadních
Čechách

Slavnostní zahájení Lucemburského
roku

Žebrák a Točník

Protiletecký kryt pod Špilberkem

Nové poznatky v problematice
úpravy povrchů historických staveb
a artefaktů

Umění / hudba / management

Jak se vila mění v muzeum

V erbu tří pruhů

Nouzová kolonie Písečník v Brně

Ve službách krále – Doba
Lucemburků na Velharticích

Zámek s vůní benzínu

Horšovský Týn

Týden výtvarné kultury

Revitalizace prostoru mezi ulicemi
Neumannova a Preslova

Brněnský architektonický manuál

Brněnské stopy rodiny Löw-Beerů

MONUMENTO Salzburg

Cena Arnošta Wiesnera 2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Lucemburský rok

Hovory s kastelány

Lucemburský rok

Lucemburský rok

Lucemburský rok

1. 1. – 2. 2. 2016

11.–13. 1. 2016

3. 2. – 8. 5. 2016

23. 2. 2016

25. 2. 2016

19. 3. 2016

22. 3. 2016

25.3. – 31. 10. 2016
Hovory s kastelány

25.3. – 31. 10. 2016 Lucemburský rok

27. 3. 2016

1. 4. – 31. 10. 2016

5. 4. 2016

6. 4. 2016

6. 4. 2016

12. 4. 2016

19. 4. 2016

26. 4. 2016

30. 4. – 30. 6.
2016

5. 5.; 12. 5. 2016

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SH Velhartice

interaktivní tematická expozice v rámci
Lucemburského roku

ÚOP v Brně, MCMA v Brně
ÚOP v Brně, MCMA v Brně
GnŘ
ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáška Mgr. Markéty Žáčkové, Ph.D.
výstava mapující stopy brněnských textilních
magnátů, ve spolupráci s Muzeem Brněnska
mezinárodní veletrh pro kulturní dědictví
a péči o památky
výstava nejlepších studentských prací,
ve spolupráci s FAST VUT v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

workshop – součást festivalu pořádaného
Masarykovou univerzitou v Brně
workshop – odborná diskuse ve spolupráci
s městskou částí Brno-střed

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
Bc. Jana Rosendorfského

sezónní výstava zabývající se počátky automo- ÚPS v Českých Budějovicích,
bilismu v prostředí aristokracie
Správa SZ Jaroměřice nad Rokytnou

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SZ Kunštát

Páni z Kunštátu a jejich hrad – výstava v rámci
projektu Lucemburský rok
přednáška Mgr. Zbyňka Zavadila

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáška PhDr. Petry Svobodové, Ph.D.

seminář ve spolupráci s JAMU

odborně metodický den pro památkáře

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

GnŘ

Neobjevené památky; přednáška
JUDr. Petra Zemánka
přednáška PhDr. Pavla Palečka, Ph.D.

GnŘ

Krásné Březno

ÚOP v Lokti, Muzeum Cheb

Po stopách šlechtických rodů /
Lucemburský rok

výstava v rámci projektu Lucemburský rok

panelová výstava a přednáškový cyklus
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další aktivity

další aktivity

výstava

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstava

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstava

další aktivity

výstavy

Metodický den specialistů –
urbanistů NPÚ

Management statků světového
dědictví: rizikové faktory

Architektura meziválečného
Kaunasu

Odborně metodický den Cihla a její
matka hlína

Hrady a zámky NPÚ na přelomu
století – reflexe a perspektivy

Symposium k projektu „ARCH4579“
(Brno – Vídeň)

Financování kulturního dědictví

Intuice

SmartCity, Ziel 3, urbanismus

Konference k 870 letům plaského
kláštera

Akademické náměstí v Brně

Vypracování hodnotící metodiky
architektury z let 1945–1979

Celorepublikové setkání památkářů
– specialistů na moderní
architekturu

Patrimonium pro futuro 2015

Komentované technologické
prohlídky

Slavné stavby Bohuslava Fuchse

Křivořezání

Renesance renesance

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

1. 8. – 30. 9. 2015

3.–8. 8. 2015

5. 8. – 20. 9. 2015

11.–12. 9. 2015

15. 9. 2015

23. 9. 2015

23. 9. – 8. 11. 2015

6. 10. 2015

8.–9. 10. 2015

12.–16. 10. 2015

20. 10. 2015

3. 11. 2015

11. 11. 2015

11.–12. 11. 2015

GnŘ

slavnostní předávání Ceny NPÚ / společenské
ocenění příkladů dobré praxe
komentované technologické prohlídky

Patrimonium
pro futuro
Netušené
souvislosti

SH Křivoklát

SZ Kratochvíle

20. ročník řezbářského sympozia – soutěžní
setkání řezbářů, doprovázené historickými
trhy, hudbou, divadlem, prohlídkami hradu
a jízdami z Prahy expresem s parní lokomotivou
projekt Renesance renesance v dokumentačních a historických fotografiích; výstava ve
vstupní věži, ve velkém loveckém sále
a ve výstavním pavilonu Markéta

výstava ve spolupráci s vydavatelstvím FOIBOS ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SHZ Bečov nad Teplou

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

seminář / památková péče

výstava k mezinárodnímu projektu –
spolupráce měst Brna a Vídně

přednáška Mgr. Jany Kořínkové, Ph.D.

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

mezinárodní seminář / urbanismus
ve spolupráci s FA VUT v Brně

ÚPS v Českých Budějovicích

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

NPÚ

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

konference ve spolupráci s FAVU VUT v Brně

seminář / památková péče

seminář / moderní architektura ve spolupráci
s magistráty Brna a Vídně

odborná konference v hospitálu Kuks

seminář / památková péče

výstava ve spolupráci s Velvyslanectvím
Litevské republiky

13. 11. – 13. 12.
2015
12. 11. 2015

NPÚ, ICOMOS, UNESCO,
za podpory MK ČR

mezinárodní konference při příležitosti
70. výročí založení UNESCO

19.–20. 11. 2015
ÚOP v Brně, MCMA v Brně

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

seminář / památková péče

9. 12. 2015

Národní památkový ústav
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další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

Komentované technologické
prohlídky

Letní dílna operativního průzkumu
a dokumentace a stavebně historického průzkumu na hradě Švihov

Komentované technologické
prohlídky

Knížecí konírna

Buchlovské kování

Komentované technologické
prohlídky

Odborně metodický den
pro zahradní specialisty NPÚ

Výstava k 600. výročí stížného listu
(1415–2015)

Zahrada znovuzrozená

Mezinárodní vědecká konference
k výročí založení kláštera

Vědecká konference 900 let kláštera
v Kladrubech

Stolování na zámku.
Prostřený stůl na šlechtickém sídle
v 19. a 20. století

Letní škola památkové technologie

2015

2015–
2016

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

18.–20. 6. 2015

19.6. 2015 – 31. 10.
2016

22.–25. 6. 2015

22.–26. 6. 2015

24. 6. 2015

6. 7. – začátek
září 2015

9. 7. 2015

11. 7. 2015

11. a 12. 7. 2015

od 14. 7. 2015

17.–18. 7. 2015

27. 7. – 31. 7. 2015

31. 7. – 1. 8. 2015

Netušené
souvislosti

Netušené
souvislosti

Netušené
souvislosti

Netušené
souvislosti

SH Buchlov

9. ročník kovářského sympozia, na němž
předvedlo své umění na šest desítek kovářů

SH Lipnice

SZ Kratochvíle

klášter Kladruby
GnŘ, ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa kláštera Kladruby, katedra
archeologie Západočeské univerzity
v Plzni

Výstava mapovala dobu předcházející husitské revoluci s důrazem na regionální historická fakta a souvislosti. Součástí připomínky
600 let od upálení Jana Husa byly i přednášky,
publikace či promítání nového dvoudílného
filmu Jan Hus, který se na hradě v Lipnici nad
Sázavou natáčel.
beseda o zahradě zámku Kratochvíle s jejími
tvůrci, doc. Ing. arch. Otakarem Kučou, Ing. Ivanem Staňou a zahradníkem Pavlem Strnadem
konference, jejíž součástí byla i přednáška
a veřejná debata s převorem břevnovského
kláštera P. Prokopem Siostrzonkem
mezioborová vědecká konference se zaměřila
na klášterní instituci, benediktinskou řádovou
historii a dějiny západočeského regionu

II. stupeň – pokročilá úroveň

SZ Stekník

Výstava mapující kulturu stolování a jídelníček
ÚPS v Českých Budějovicích,
na šlechtických sídlech navázala na výstavy na
Správa SZ Náměšť nad Oslavou
zámcích Sychrov a Jaroměřice nad Rokytnou.

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

seminář / památková péče

Broumov

SHZ Český Krumlov

expozice muzeálního typu prezentující
schwarzenberskou sbírku dopravních
prostředků v prostorách bývalé konírny

komentované technologické prohlídky –
kostel sv. Václava v Broumově

SH Švihov

Sdružení pro SHP, ÚOP v Plzni
a v Lokti, Správa SH Švihov

workshop zaměřený na dokumentaci památek
a stavebně historický průzkum, určený především památkářům a studentům
komentované technologické prohlídky

SHZ Bečov nad Teplou

komentované technologické prohlídky
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2015

den otevřených dveří

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstava

další aktivity

další aktivity

další aktivity

Otevření edukačního centra

O cihle a hlíně v cihelně

Obnova koupelen a bazénů

Švihov v proměnách času

Žerotínové na Náměšti

Zachraňte stodoly

Ernst Wiesner – 10 domů

Informační systémy MIS GIS

Znovuotevření prohlídkové trasy
Kuchyně

Putovní výstava Památky nás baví

Letní škola památkové technologie

Setkání rodin Löw-Beer, Tugendhat
a Stiassni

Otevření vyhlídky

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

den otevřených dveří

Víkend otevřených zahrad

16. 5. 2015

19.–24. 5. 2015

21.–23. 5. 2015

od června 2015

1. 6. 2015

1.–3. 6. 2015

4. 6. 2015

5.–6. 6. 2015

6.–7. 6. 2015

6. 6. – 30. 9. 2015

9. 6. 2015

9. 6. 2015

13. 6. 2015

13.–14. 6. 2015

Netušené
souvislosti

Cihla a její matka
hlína

Cihla a její matka
hlína

NPÚ

vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví České republiky

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Most

Ikonická architektura a její stavitelé –
ve spolupráci se Statutárním městem Brnem
Věž mosteckého kostela se po rekonstrukci
opět otevřela návštěvníkům. V prostorách je
instalována stálá výstava fotografií přibližující
bourání starého Mostu, přesun kostela
a rekultivaci krajiny kvůli těžbě uhlí.

Broumovsko

SHZ Horšovský Týn

Prohlídková trasa představila prostory zámecké kuchyně a jejího zázemí ve stavu, do něhož
ji zmodernizovali Trautmansdorffové v roce
1927.

I. stupeň – základní úroveň

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

seminář / památková péče

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

GnŘ

3. ročník workshopu Zachraňte stodoly, na
němž mohli zájemci sledovat kdysi běžné
zpracování hlíny či vyslechnout přednášky
odborníků z NPÚ a dalších institucí
seminář / moderní architektura

SZ Náměšť nad Oslavou

přednáška prof. Tomáše Knoze

Správa SH Švihov

výstava k 770 letům první písemné zmínky
o Švihovu

GnŘ

Workshop v cihelně Martina Poura v Šárovcově Lhotě v Královéhradeckém kraji nabídl
přednášky odborníků z Národního památkového ústavu, muzeí a Vysoké školy chemicko-technologické, vlastnoruční výrobu cihel
a komentované prohlídky cihelny.

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SZ Veltrusy

slavnost u příležitosti dokončení rozsáhlé
obnovy řady historických budov a části zámku
díky projektu Schola naturalis – revitalizace
zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy
o krajině

přednáškový den ve spolupráci s RAKO

SZ Buchlovice

Poznej svůj park novým způsobem –
komentované prohlídky zámeckého parku

Národní památkový ústav
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další aktivity

další aktivity

výstavy

výstava

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

Brněnská „škola dějin umění“
a teorie dějin architektury

370 let od obléhání hradu Švédy

Velký střelecký den

EXPO 2015 – prezentace české
expozice

EXPO 2015 – prezentace české
expozice

Komentované technologické
prohlídky

Mezinárodní den památek –
zpřístupnění pánské koupelny

Oslava Mezinárodního dne památek

Mimořádná prohlídka v rámci
Mezinárodního dne památek a sídel

Brněnské nádraží

Semperův historizující funkcionalismus a současná architektura

Aktuální trendy informačních
technologií památkové péče v ČR

Slavnostní otevření obnovené
zámecké kaple

Tančírna na fotkách i v barvě

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

1. 4. – 24. 5. 2015

2. 4. 2015

9. 4. 2015

13. 4. 2015

15. 4. 2015

18. 4. 2015

18.–19. 4. 2015

18.–19. 4. 2015

25. 4. 2015

28. 4. 2015

29. 4. – 25. 6. 2015

8. 5. 2015

8. 5. 2015

12. 5. 2015

Netušené
souvislosti

SH Kunětická hora

výstava a ukázky vývoje palných zbraní
od středověku po současnost se skupinou
historického šermu Corporal

SZ Benešov nad Ploučnicí
SZ Raduň
ÚOP v Brně, MCMA v Brně

Návštěvníci měli jedinečnou příležitost
nahlédnout do jinak zapovězených prostor.
prohlídka jižního suterénu zámku s kastelánkou, prezentace připravované obnovy
workshop – odborná diskuse ve spolupráci
s ČKA / OTTA

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SZ Vizovice

SZ Kratochvíle

konference / památková péče
Unikátní architektonické dílo Františka
Antonína Grimma a sochaře a štukatéra
Ondřeje Sweigla se po letech dočkalo oprav
a restaurování mobiliáře. Interiér kaple, který
vzbuzoval obdiv již na počátku 19. století, se
v návštěvnické sezoně 2015 stal samostatným
prohlídkovým okruhem.
Fotografie pořízené na Tančírnách Kratochvíle
v letech 2011–2014 doplnilo několik obrazů
z terapeutické dílny Domova sv. Linharta
v Chelčicích.

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SZ Opočno

prohlídky rozšířené o soukromou koupelnu
knížete Josefa Colloredo-Mannsfelda

přednáška prof. Jiřího Kroupy

Heřmánkovice

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

komentované technologické prohlídky –
kostel všech svatých v Heřmánkovicích

tisková konference

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

SH Pernštejn

zpřístupnění obnovené bašty na prvním
nádvoří – oprava bašty a brány byla financována z prostředků EU; Společně bez hranic
ve spolupráci s Oravským muzeem

výstava ve spolupráci s arch. studiem
Chybík-Kryštof

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

přednáška prof. Jiřího Kroupy
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výstava

výstava

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

Slavné vily

Hrady a zámky objevované
a opěvované

Kámen v památkové péči

Kámen v památkové péči

Kámen v památkové péči

Komentované technologické
prohlídky

Kámen v památkové péči

další aktivity

Zpřístupnění objektu pro veřejnost

Via Benedictina

výstava

Nahoru po schodišti dolů

výstava

2015

výstavy

Šlechtic na cestách

Otevření hlavní návštěvní sezony

2015

Rozšíření expozice prohlídkové trasy
další aktivity
Hrad

2014

2014

2014

2014

6. 10. 2014

10.–11. 10. 2014

13. 10. 2014

3. 11. 2014

1. 12. 2014

19. 12. 2014 – 15.
3. 2015

2014–
2015
2014

6. 2. – 29. 3. 2015

od 28. 3. 2015

28. 3. 2015

28. 3. 2015

31. 3. – 23. 4. 2015

duben–říjen 2015

od 1. 4. 2015

od 1. 4. 2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

další aktivity

Zkrášlení prohlídkové trasy

GnŘ

GnŘ

Kámen pravý a kámen iluzivní, obnova pláště
Rudolfina a Národního divadla v Praze
(Pavel Jerie)
Problematika uchovávání kamenných fragmentů v depozitářích (PhDr. Dana Stehlíková,
CSc., Mgr. Miroslav Kovář, Ing. Jan Sommer)
komentované technologické prohlídky
Brněnská radnice (PhDr. Zdeněk Vácha)

Pod nohama
i nad hlavou
Pod nohama
i nad hlavou
Netušené
souvislosti
Pod nohama
i nad hlavou

GnŘ

SH Švihov

GnŘ

Kámen v zahradě (Ing. Ina Truxová)

ÚPS v Českých Budějovicích

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

výstava k publikační řadě vydavatelství
FOIBOS
Výpravná výstava představila přes 600 nejcennějších památek z 60 českých hradů a zámků.

Sázavský klášter

hospitál Kuks

Veřejnosti se poprvé zpřístupnil barokní
hospitál, který prošel náročnou rekonstrukcí.
Sezona v Kuksu začala 1. dubna 2015.

zahájení návštěvnické sezony a putovní
panelová výstava v ambitu

ÚOP v Brně, MCMA v Brně

Slavná schodiště Ernsta Wiesnera – fotografie
doc. I. Armutidisové

SZ Kynžvart

SZ Jaroměřice nad Rokytnou

Sezónní výstava přiblížila kavalírské cesty
mladých šlechticů a zajímavé dovezené exponáty nebo kopii cestovního pasu Jana Adama
Questenberka z konce 17. století.

zahájení výstavy fotografií

SHZ Horšovský Týn

Návštěvníci první prohlídkové trasy měli
poprvé jedinečnou příležitost zhlédnout
dochované zámecké textilie. V tzv. šatně mohli
obdivovat uniformy, čepice, klobouky a další
autentické oděvy.

Pod nohama
i nad hlavou

Metternich, Napoleon a život
v empíru

SZ Manětín

V letech 2013–2015 proběhly na SZ Manětín
náročné restaurátorské práce, díky nimž se
stal prostor vstupní haly po stovce let opět
impozantním místem.

Národní památkový ústav

87

2014

2014

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

den otevřených dveří

Komentované technologické
prohlídky

Kámen v památkové péči

Zahájení provozu obnovených částí
Květné zahrady

Pouť na Královnu

Komentované technologické
prohlídky

Zahradní slavnost

Kovářské sympozium

Komentované technologické
prohlídky

Dlouhá cesta za krásou

Kámen v památkové péči

Kunštát – otevření nové prohlídkové
trasy

Kámen v památkové péči

Procházka minulostí

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

další aktivity

Komentované technologické
prohlídky

2014

výstava

Spojeni v životě i ve smrti

1. 6. 2014

2. 6. 2014

21. 6. 2014

23. 6. 2014

5. 7. – 7. 9. 2014

11.–12. 7. 2014

12.–13. 7. 2014

19.–20. 7. 2014

1.–2. 8. 2014

16.–17. 8. 2014

4.–7. 9. 2014

8. 9. 2014

12.–13. 9. 2014

20. 9. 2014

4.–31. 10. 2014

GnŘ

Poškození památek z kamene – příklady restaurátorských zásahů (Ing. Petr Kuneš, Ph.D.,
BcA. Petr Gláser, Mgr. Petr Skalický)

Pod nohama
i nad hlavou

Pod nohama
i nad hlavou

uvedení nového prohlídkového programu pro
děti předškolního věku zaměřeného na získání
informací o tom, co je hrad a zámek, z čeho
SHZ Bečov nad Teplou
panství žilo, s kým se mohl návštěvník sídla
setkat a jak obyvatelé trávili svůj volný čas

GnŘ

Mariánský sloup (Petr Bradna, akademický
restaurátor)

GnŘ

Historie Karlova mostu (Ing. arch. Ondřej
Šefců), Sochy Karlova mostu (PhDr. Vratislav
Nejedlý, CSc.)

Pod nohama
i nad hlavou

SZ Kunštát

SH Perštejn

výstava připomínající umění a kulturu na
západoevropských panovnických dvorech
v časech poselstva Jiřího z Poděbrad

Rok pánů
z Kunštátu

otevření nové prohlídkové trasy

SHZ Bečov nad Teplou

komentované technologické prohlídky

SH Buchlov

SZ Mnichovo Hradiště

zahradní slavnost k poctě 430. výročí
narození Albrechta z Valdštejna – dobová
zahradní slavnost s ukázkami života šlechty
období baroka
kovářské sympozium

SHZ Bečov nad Teplou

klášter Plasy

tradiční mariánská pouť spojená s bohatým
doprovodným programem
komentované technologické prohlídky

Kroměříž

zahájení provozu obnovených částí
Květné zahrady

Netušené
souvislosti

Netušené
souvislosti

SHZ Bečov nad Teplou

komentované technologické prohlídky

Netušené
souvislosti

Šonov

komentované technologické prohlídky –
kostel sv. Markéty v Šonově

Netušené
souvislosti

SZ Konopiště

vzpomínka na první oběti Velké války, zpracování dojemného životního příběhu arcivévody
Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky
vévodkyně Žofie z Hohenbergu

100. výročí
atentátu
v Sarajevu
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2014

2014
2014

den otevřených dveří

další aktivity

další aktivity

další aktivity

den otevřených dveří

další aktivity

výstavy

výstava

výstavy

další aktivity

další aktivity

další aktivity

Jízda historických vozidel

Letní škola památkové technologie

Kámen v památkové péči

Komentované technologické
prohlídky

Svátek sv. Jiří

Kámen v památkové péči

Výstava zemských desek
na Pražském hradě

Spojeni svazkem manželským,
spojeni stejným osudem

Výlety bez manželek aneb Friedrich
Dalberg a šlechtičtí cestovatelé
na prahu moderní doby

Kámen v památkové péči

Památkářská dílna na zámku
Nebílovy

Hašení vápna – tradiční postup
zpracování kusového vápna
pro stavení účely
2013

2013

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

další aktivity

Kámen v památkové péči

2014

den otevřených dveří

Slavnostní otevření Korkového
pavilonu po rekonstrukci

18.–20. 10. 2013

16. 12. 2013

3. 3. 2014

27. 3. – 31. 8. 2014

1. 4. – 31. 10. 2014

3. 4. – 5. 5. 2014

7. 4. 2014

24. 4. 2014

26. 4. 2014

5. 5. 2014

22.–24. 5. 2014

25. 5. 2014

26. 5. 2014

1. 6. 2014

Broumovsko
GnŘ

GnŘ
SZ Konopiště

poznání a záchrany historických vápenných
omítek
mariánské, trojiční a další světecké sloupy
a pilíře (PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.)
komentované technologické prohlídky –
kostel Máří Magdaleny v Božanově
otevření muzea pro návštěvníky
Až na kámen očistiti… (Ing. arch. Miloš Solař)
prezentace nejvýznamnějších předmětů
spojených s rodem pánů z Kunštátu
výstava o arcivévodovi Františku Ferdinandovi
d’Este a jeho choti

Netušené
souvislosti
Pod nohama
i nad hlavou
Netušené
souvislosti
100. výročí
atentátu
v Sarajevu
Pod nohama
i nad hlavou
Rok pánů
z Kunštátu

Pod nohama
i nad hlavou

selský dvůr v Plzni-Bolevci

Jízda historických vozidel okolím Plzně se
startem a cílem na Bolevecké návsi; při této
příležitosti byl výjimečně zpřístupněn statek
U Matoušů v Plzni-Bolevci (národní kulturní
památka).

GnŘ

ÚOP v Plzni, Správa SZ Nebílovy

Technologická laboratoř GnŘ,
Správa SH Švihov

Úcta ke kameni v evropské památkové tradici
(doc. PhDr. Josef Štulc), Románský portál
kostela v Záboří nad Labem (Ing. arch. Karel
Kibic, Ph.D.)
odborný workshop pracovníků Národního
památkového ústavu věnovaný dokončenému
restaurování maleb na stropu a na stěnách
tzv. Tanečního sálu nebílovského zámku
workshop pro odborníky i laickou veřejnost
věnovaný technice hašení vápna spojený
se speciálními komentovanými prohlídkami
fasád hradu

SZ Dačice

GnŘ

SZ Konopiště

Božanov

GnŘ

Pražská dlažba v exteriéru i interiéru
(PhDr. Ladislav Špaček)

Pod nohama
i nad hlavou

SZ Konopiště

slavnostní otevření Korkového pavilonu
po rekonstrukci

Národní památkový ústav

89

2013
2013

den otevřených dveří

den otevřených dveří

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

Mimořádné zpřístupnění
středověké věže

Dny evropského dědictví

Putování za renesancí

Za příběhem zámku

Káva, čaj, čokoláda a aristokratické
nápoje

Káva, čaj, čokoláda a aristokratické
nápoje

Zločiny na hradech a zámcích

Marie Antoinetta, Francouzská
revoluce, Rohanové a Sychrov

Marie Antoinetta, Francouzská
revoluce, Rohanové a Sychrov

Zločiny na hradech a zámcích

Zločiny na hradech a zámcích

Zločiny na hradech a zámcích

André Charles Boulle a Charles
Cressent
2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

další aktivity

Sportovní výkony šlechty

1. 7. – 31. 8. 2013

2.–31. 7. 2013

5.–6. 7. 2013

6.–7. 7. 2013

13. 7. 2013

14. 7. 2013

2. 8. 2013

září

7. 9. 2013

14. 9. 2013

14.–15. 9. 2013

14.–15. 9. 2013

28.–29. 9. 2013

říjen

SZ Litomyšl
SHZ Fýdlant

SZ Sychrov

SZ Sychrov

SZ Sychrov
SZ Náchod
SH Grabštejn
SZ Lemberk

SZ Náchod

stavebně historické prohlídky nejautentičtějšími místy zámku a pod krovy střech
S tím, co se pilo v zámeckých salonech
a v čem byla podávána káva a čaj, seznámily
návštěvníky během prohlídky zámecké komtesy.
Dámy, na kafíčko – komentovaná prohlídka
výstavy o historii stolničení v Bertině křídle
s důrazem na Francii s následným povídáním
o aristokratických nápojích s Květou Fialovou
a Naďou Konvalinkovou
k výročí narození člena rodu Rohanů
a zároveň i vládnoucího rodu Bourbonů,
Louise Antoina de Bourbon, vévody Enghien,
popraveného za Napoleona ve Vincennes
přednáška spojená s módní přehlídkou
kostýmů z doby Marie Antoinetty
přednáška spojená s módní přehlídkou
kostýmů z doby Marie Antoinetty
prohlídky Piccolominské expozice oživené
dobovými scénkami
perníková chaloupka na Grabštejně, aneb
kterak ukrutný a strašlivý zločin málem se stal
mimořádné zpřístupnění rytířského (vlašského) sálu ze 17. století plného bitevních výjevů
v rámci běžných prohlídek zámku
výrazní představitelé francouzského
nábytkářství 17. a 18. století; prohlídky
Piccolominské expozice s rozšířeným
výkladem o ukázkách stylově francouzského
mobiliáře a jeho tvůrcích

Dny evropského
dědictví
Oživlé památky

Oživlé památky /
Rok francouzské
kultury
Oživlé památky /
Rok francouzské
kultury
Rok francouzské
kultury
Rok francouzské
kultury

Rok francouzské
kultury

Oživlé památky

Oživlé památky

Oživlé památky

prohlídky běžně nepřístupných prostor konané
SZ Hrubý Rohozec
v rámci Dnů evropského dědictví

Dny evropského
dědictví

SZ Sychrov

SZ Lemberk

mimořádné zpřístupnění nově zrekonstruovaného clam-gallasovského apartmá včetně
rytířského sálu

Dny evropského
dědictví

SZ Sychrov
SZ Lemberk

poslední Rohanové a jejich vztah ke sportu,
automobilismu, cestování
mimořádné zpřístupnění středověké věže

Oživlé památky

90

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

2013
2013

2013
2013

další aktivity

den otevřených dveří

další aktivity

výstavy

den otevřených dveří

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

Památky všemi smysly

Víkend otevřených zahrad

Přednáška o historických zahradách

Její královská Výsost hraběnka
Elvíra z Vrbna a její buldočci

Mimořádné zpřístupnění
středověké věže

Rohanové a země Koruny české

Půdy, krovy, aneb jak se stavělo

Půdy, krovy, aneb jak se stavělo

Montgolfierové na Sychrově

Půdy, krovy, aneb jak se stavělo

Montgolfierové na Sychrově

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

další aktivity

Památky všemi smysly

2013

další aktivity

8. prezentační setkání umělců
se zdravotním handicapem
a kulturní veřejností

1. 5. 2013

8. 5. 2013

8. 5. 2013

11.–12. 5. 2013

11.–12. 5. 2013

15. 5. 2013

25. 5. 2013

26. 5. – 29. 9. 2013

červen

8.–9. 6. 2013

15. 6. 2013

22. 6. 2013

25.–26. 5. 2013

SZ Sychrov

SHZ Fýdlant

SZ Lemberk

SZ Sychrov

SH Grabštejn

SZ Sychrov

k výročí přijetí majestátu z 15. května 1833
k začlenění knížat Rohanů do rakouské
monarchie
doplnění tradičních prohlídek o speciální
prohlídku hradní věže, kde byly vystaveny plány rekonstrukce, uskutečněné v polovině
90. let 20. století
netradiční prohlídka, během níž si návštěvníci
mohli prohlédnout běžně nepřístupné
prostory zámku včetně celé půdy a domku
nočního hlídače
horkovzdušné balony v zámeckém parku,
besedy a přednášky o historii létání
v balonech; přiblížení spojitosti Mongolfierů
se zámkem Sychrov
komentovaná prohlídka běžně nepřístupných
částí hradu s jednou ze spoluautorek rekonstrukce hradu – Ing. Janou Strnadovou
horkovzdušné balony v zámeckém parku,
besedy a přednášky o historii létání v balonech; přiblížení spojitosti Mongolfierů
se zámkem Sychrov

Rok francouzské
kultury

Oživlé památky

Rok francouzské
kultury

Oživlé památky

Rok francouzské
kultury

Oživlé památky

SZ Lemberk

mimořádné zpřístupnění středověké věže

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Jaroměřice nad Rokytnou

Výstava představila poslední majitelku zámku
v Jaroměřicích, její životní osud a také záliby,
k nimž patřil chov francouzských buldočků.

SZ Lemberk

mimořádné zpřístupnění Bredovské zahrady
po celý den
SZ Sychrov

SHZ Fýdlant

V tento den se v zámecké kuchyni pekly
koláče a návštěvníci se mohli těšit na hudbu
a květinovou výzdobu v prostorách zámku.

principy zahrady à la française a jejich
aplikace v zahradách – Ing. Zdeněk Novák

SH Grabštejn

prohlídka bylinné zahrady – poznávání bylin
nejen podle vůně a tvaru

Zdislavská pouť

Rok francouzské
kultury

Oživlé památky

Oživlé památky

SZ Sychrov

8. prezentační setkání umělců se zdravotním
handicapem a kulturní veřejností

Národní památkový ústav
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2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

další aktivity

den otevřených dveří

další aktivity

další aktivity

další aktivity

další aktivity

den otevřených dveří

Jarní větrání – provětrání
zazimovaných veteránů

Jarní větrání

Mezinárodní den památek
a historických sídel

Zpřístupnění bytu rodiny Panklových den otevřených dveří
v Ratibořicích

další aktivity

Montgolfierové na Sychrově

Jarní větrání, aneb jak školiti
a co vše musí zvládnout průvodce
v provádění hradů a zámků

Naučná stezka zámeckým parkem
v Hluboké nad Vltavou

Jarní větrání, aneb jak školiti
a co vše musí zvládnout průvodce
v provádění hradů a zámků

Zpřístupnění bytu rodiny
Panklových v Ratibořicích

2013

2013

2013

další aktivity

Jarní větrání

2013

další aktivity

Památky všemi smysly

20. 4. 2013

13. 4. 2013

od 10. 4. 2013

13. 4. 2013

20. 4. 2013

20.–21. 4. 2013

20.–21. 4. 2013

27. 4. 2013

28. 4. 2013

30. 4. 2013

květen

ÚOP v Českých Budějovicích,
Správa SZ Hluboká

SH Grabštejn

zhruba dvoukilometrová naučná stezka
s deseti zastaveními seznamující se zajímavostmi z historie a kompozice krajinářského
parku i kulturní krajiny Hlubocka
Prodloužená prohlídka s četnými informacemi
o tom, jak správně provádět. Akce určená
pro potenciální budoucí průvodce
Mimořádné zpřístupnění bytu
rodiny Panklových v Ratibořicích

Oživlé památky
Mezinárodní den
památek a historických sídel

SZ Ratibořice

SH Grabštejn

Oživlé památky

prodloužená prohlídka s četnými informacemi
o tom, jak správně provádět; akce určená
pro potenciální budoucí průvodce

SZ Lemberk

mimořádné zpřístupnění nově zrekonstruovaného clam-gallasovského apartmá včetně
rytířského (vlašského) sálu

SZ Ratibořice

SZ Sychrov

prohlídka zámeckých podkrovních prostor
a interiérů 2. patra východního křídla

mimořádné zpřístupnění bytu rodiny
Panklových v Ratibořicích

Mezinárodní den
památek a historických sídel

Oživlé památky

SZ Sychrov

SZ Sychrov

horkovzdušné balony v zámeckém parku,
besedy a přednášky o historii létání
v balonech; přiblížení spojitosti Mongolfierů
se zámkem Sychrov

Rok francouzské
kultury
sraz spolku 1st US Veteran club

SHZ Fýdlant

komentovaná prohlídka na téma „Jak se
zámky připravují na sezonu, aneb gruntujeme,
opravujeme a restaurujeme“

Oživlé památky

Oživlé památky

SZ Sychrov

Čaj o páté – povídání o vaření, francouzském
stolování, ochutnávka vín a sýrů francouzské
provenience

Oživlé památky

II.8.2		 Lidské zdroje
Plán rozvoje lidských zdrojů je obsažen v dokumentu Koncepce působení NPÚ, a to v části 3.6 Vzdělávání
(s. 82). K plánu rozvoje lidských zdrojů jsou relevantní dále tyto další cíle Koncepce působení NPÚ:
1. Vytvoření programů pro zapojení dobrovolníků pro účely dokumentace památek, monitoringu památkového fondu, sběr dat v terénu, lektorování (s. 55);
2. Vytvoření programů pro zapojení dobrovolníků do péče, provozu a údržby památkových objektů
(s. 56);
3.	Nastavit podmínky pro rozvoj aktivní spolupráce s profesními komorami, řemeslnými cechy a Hospodářskou komorou ČR (s. 56);
4. Dále rozvíjet aktivní spolupráci s vysokými školami, vědeckými institucemi a ostatními paměťovými
institucemi (s. 57);
5. Spolupráce se samosprávami památkově chráněných území (s. 63);
6.	Pokračovat a dále rozšiřovat odbornost zaměstnanců pracujících s kulturním majetkem a pečujících
o něj (s. 71);
7. Zkvalitnit stávající průvodcovskou činnost a způsob prezentace památkových objektů návštěvníkům
(s. 71);
8.	Personálně stabilizovat jednotlivé správy památkové péče tak, aby byly schopny řádně vykonávat veškeré svěřené pravomoci a úkoly s péčí dobrého hospodáře (s. 75);
9. Zpracovat komplexní a důkladnou analýzu stávajícího stavu všech vzdělávacích aktivit v rámci NPÚ
(s. 83);
10.	Nastavit systém oborového vnitřního vzdělávání zaměstnanců NPÚ navazující na systém odborných
atestací, tzv. kariérní řád (s. 83);
11. Vytvořit systém koncepčního zpřístupnění státního památkového fondu pro celoživotní učení v návaznosti na činnost stávajících regionálních edukačních center NPÚ pod koordinací odboru vzdělávání
a edukace generálního ředitelství NPÚ (s. 84).

II.8.3		 Další specifické výzkumné aktivity
Další specifické výzkumné aktivity, jejich charakter a zaměření jsou obsaženy v dokumentu Koncepce působení NPÚ, a to v částech 2.3.6 Oblast vzdělávání (s. 45), 2.3.7 Oblast komunikace (s. 46), 3.2.5 Spolupráce
s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími (s. 55), 3.2.6 Spolupráce s profesními komorami,
řemeslnými cechy a Hospodářskou komorou ČR (s. 56) a 3.6.2 Rozvoj edukačních aktivit NPÚ směrem
k veřejnosti (s. 83).
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výstavy

Ušlechtilá posedlost

2016

2016

2015

2015

další aktivity

výstavy

Následovníci sv. Jiří

2017

Letní dílna operativního průzkumu
a dokumentace a stavebně historického
průzkumu na hradě Švihov

další aktivity

Slavnostní zahájení projektu IROP
„Horní zámek Vimperk – Probouzení
zimního zámku“

2017

další aktivity

výstavy

S ozvěnou lesního rohu. Ušlechtilá
zábava šlechty. Les a lov

2017

Konference k 870 letům plaského kláštera

veletrh

TRAVELFEST

2017

2016

výstavy

Umění restaurovat. Vzácné tapiserie
a historický textil ze sbírky
Uměleckoprůmyslového musea v Praze
a Národního památkového ústavu

2017

výstavy

výstavy

Káva a čokoláda na šlechtických sídlech
Čech a Moravy

2017

Ve službách krále – doba Lucemburků
na Velharticích

výstavy

Zlatý věk obor

2017

2016

výstavy

Rytířský sál – příběh vepsaný do zdí

rok

Zámek s vůní benzínu

další
aktivity

název akce / místo

II.8.3		 Další specifické výzkumné aktivity

27. 7. – 31. 7. 2015

8.– 9. 10. 2015

25. 3. – 31. 10. 2016

25. 3. – 31. 10. 2016

20. 7. – 30. 9. 2016

13. 8. – 2. 10. 2016

27. 3. 2017

2. 4. – 31. 10. 2017

6.– 8. 4.2017

20. 4. – 29. 10. 2017

16. 6. – 3. 9. 2017

19. 7. – 31. 10. 2017

23. 8. – 31. 10. 2017

termín/rok

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SHZ Jindřichův Hradec,
UMPRUM Praha

výstava vybraných kolekcí historických tapiserií
a textilu ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze
a Národního památkového ústavu se zaměřením na jejich
restaurování

ÚPS v Českých Budějovicích
ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SHZ Jindřichův Hradec
SZ Dačice
ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Jaroměřice nad Rokytnou
ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SH Velhartice
klášter Plasy
Sdružení pro SHP, ÚOP v Plzni
a v Lokti, Správa SH Švihov

slavnostní zahájení projektu obnovy SZ Vimperk
z dotačního programu IROP
interaktivní expozice mapující rytířskou kulturou
středověku
sezónní výstava seznamující s vědeckými a sběratelskými
aktivitami jednotlivých příslušníků rodu Dalberg
sezónní výstava zabývající se počátky automobilismu
v prostředí aristokracie
interaktivní tematická expozice v rámci
Lucemburského roku
konference s prezentací nových poznatků k 870. výročí
založení plaského kláštera
workshop zaměřený na dokumentaci památek a stavebněhistorický průzkum, určený především památkářům
a studentům

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Jaroměřice nad Rokytnou

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Dačice

Výstava z cylku Šlechtické neřesti seznámila s historií
konzumace těchto exotických pochutin i se správnými
způsoby jejich přípravy.

výstava věnovaná historii myslivosti a vztahu šlechty
k lovu a lesnímu hospodářství

ÚOP v Plzni

Výstava v rámci tématu Krajina představila historii obor
a obornictví ve světě a v českých zemích, typické stavby
realizované v oborách a používané lovecké techniky.

ÚPS v Českých Budějovicích

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SH Rožmberk

Výstava v rámci projektu Rok renesanční šlechty odhalila
výjimečnou uměleckou hodnotu i symboliku výzdoby
rožmberských renesančních interiérů.

1. ročník veletrhu cestovního ruchu, České Budějovice

název pracoviště

stručná charakteristika / téma
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další aktivity

výstavy

výstavy

výstavy

900 let kláštera v Kladrubech

Stolování na zámku. Prostřený stůl
na šlechtickém sídle v 19. a 20. století

Švihov v proměnách času

Hrady a zámky objevované a opěvované

další aktivity

další aktivity

výstavy

další aktivity

Památkářská dílna

Hašení vápna – tradiční postup zpracování
kusového vápna pro stavení účely

Její královská Výsost hraběnka Elvíra
z Vrbna a její buldočci

Naučná stezka zámeckým parkem
v Hluboké nad Vltavou

Výlety bez manželek aneb Friedrich Dalberg
a šlechtičtí cestovatelé na prahu moderní
další aktivity
doby

výstavy

Knížecí konírna

2013

2013

2013

2013

2014

2015

2015

2016

2015

2015
GnŘ, ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa kláštera Kladruby, katedra
archeologie Západočeské univerzity
v Plzni

mezioborová vědecká konference zaměřená
na klášterní instituci, benediktinskou řádovou historii
a dějiny západočeského regionu

od 10. 4. 2013

26. 5. – 29. 9. 2013

18.–20. 10. 2013

16. 12. 2013

9. 3. - 31. 8. 2014

19. 12. 2014 – 15. 3. 2015

6. 6. – 30. 9. 2015

SZ Dačice

ÚOP v Plzni, Správa SZ Nebílovy

Technologická laboratoř GnŘ,
Správa SH Švihov
ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Jaroměřice nad Rokytnou
ÚOP v Českých Budějovicích,
Správa SZ Hluboká

odborný workshop pracovníků Národního památkového
ústavu věnovaný dokončenému restaurování maleb
na stropu a na stěnách tzv. Tanečního sálu nebílovského
zámku
workshop pro odborníky i laickou veřejnost věnovaný
technice hašení vápna spojený se speciálními
komentovanými prohlídkami fasád hradu
Výstava představila poslední majitelku zámku
v Jaroměřicích, její životní osud a také záliby, k nimž
patřil chov francouzských buldočků.
Zhruba dvoukilometrová naučná stezka s deseti
zastaveními seznamuje návštěvníky se zajímavostmi
z historie a kompozice krajinářského parku i kulturní
krajiny Hlubocka.

ÚPS v Českých Budějovicích

Výpravná výstava představila přes 600 nejcennějších
památek z 60 českých hradů a zámků.
K oživení závěru nedávno zrestaurovaného
prohlídkového okruhu zámku přispěla úprava
prostoru služebního schodiště v loveckém duchu.

Správa SH Švihov

výstava k 770 letům od první písemné zmínky o Švihovu

ÚPS v Českých Budějovicích,
Správa SZ Náměšť nad Oslavou

SHZ Český Krumlov

expozice muzeálního typu prezentuje
schwarzenberskou sbírku dopravních prostředků
v prostorách bývalé konírny

Výstava mapující kulturu stolování a jídelníček na šlech19. 6. 2015 – 31. 10. 2016 tických sídlech tematicky navázala na výstavy na zámcích
Sychrov a Jaroměřice nad Rokytnou

22.–25. 6. 2015

od 14. 7. 2015
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III. Oblasti výzkumu

Výzkumné oblasti
a dílčí cíle
vědy a výzkumu NPÚ
2019–2023

III.

IV.

V.

VI.

Archeologie

Dějiny
památkové
péče
v českých
zemích

Industriální
dědictví

Materiály
a technologie
pro obnovu
a údržbu
památkového
fondu

Metody
zpřístupnění
památkového
fondu pro
celoživotní
vzdělávání

Moderní
architektura
20. století

I.1

iI.1

III.1

IV.1

V.1

VI.1

Záchranný
archeologický
výzkum

Dějiny
památkové
péče

Oborové
průzkumy

Vlastnosti
historických
materiálů

Koncepce
vzdělávání

Architektura

i.2

III.2

IV.2

VI.2

Archeologický
potenciál

Regionální
výzkumy

Záchrana
historických
materiálů

Osobnosti

i.

iI.

i.3

VI.3

Terénní
identifikace
a dokumentace

Urbanistické
celky
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VII.

Viii.

IX.

X.

XI.

XII.

Tematické
průzkumy

Tvorba
metodik pro
správu
památkového
fondu

Movité
památky

Nemovité
Památky

Památkový
urbanismus

Prezentace
výsledků
výzkumu
a vývoje NPÚ
a podpůrná
vědecká
činnost

VII.1

Viii.1

IX.1

X.1

XI.1

XII.1

Výzkum
druhových
skupin
předmětů

Průzkum
a dokumentace
torzálních
staveb

Metodické
nástroje
urbanismu

Prezentace
výsledků
výzkumu

Specifické
výtvarné
památky

Metodika
řádné správy
památkového
fondu

VII.2

Viii.2

IX.2

X.2

Výzkum
osobností

Výzkum
kultury
bydlení

Virtuální
mapové
aplikace

Odborné
monografie

Viii.3
Tvorba
korpusů

Viii.4
Rozvoj
metod
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PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Výzkumná oblast je zaměřena na odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních památkách a památkových územích České republiky a dalších vybraných lokalitách s vysokým archeologickým potenciálem. Výzkum má převážně charakter základního výzkumu, který
vychází především ze zjišťovací nebo záchranné činnosti archeologů NPÚ. Součástí výzkumné oblasti je také terénní identifikace a dokumentace vybraných archeologických lokalit a opomíjených archeologických památek v krajině za pomocí nových dokumentačních metod. Analýza a vyhodnocení archeologických poznatků jsou
prováděny v mezioborové spolupráci, obzvláště se zaměřením na přírodovědné analýzy archeologických nálezů.

Garant

Charakteristika
oblasti

I.1 Zpracování a vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na vybraných nemovitých kulturních památkách, městských rezervacích, zónách a územích
České republiky s dosud nechráněným archeologickým potenciálem [Záchranný archeologický výzkum]

Vyhodnocení poznatků archeologických výzkumů, zpracování vybraných souborů nálezů, zpracování podkladů a autorský podíl na odborných výstupech Jrec, C a B;
provedení specializovaných analýz archeobotanické, antropologické a geologické povahy; provedení analýz 14C ke zpřesnění absolutní chronologie archeologických
kontextů a nálezů středověké a raně novověké hmotné kultury (MPR Praha: cínové nádobí, brumle; MPZ Litovel: kožené artefakty); zpracování vybraných souborů středověké keramické produkce a řešení otázek její chronologie (MPR Praha, Loket, Bečov, Andělská hora); studium problematiky středověkých výrobních technologií – metalurgie (MPR Praha); zpracování dat z výzkumu barokní záchodové jímky v klášteře Plasy; vyhodnocení archeologického výzkumu a geofyzikální prospekce kostela sv.
Prokopa v Lošticích; dokumentace, sumarizace a publikování archeologických zjištění na vybraných hradních stavbách (Krakovec, Bečov, východní palác hradu v Lokti,
Andělská hora, Věžka); proměny drobné vesnické zástavby na příkladu archeologického výzkumu zemědělské usedlosti ve Zbečně; vyhodnocení nových poznatků k stavebně historickému vývoji klášterních areálů (MPR Praha, dominikánky u Sv. Anny); studium podoby raně a vrcholně středověkého opevnění sídelních aglomerací (MPR
Praha; MPR Olomouc), středověké městské zástavby (MPR Praha, Nekázanka, Rybná, Holan, nám. Republiky); vyhodnocení nových dokladů středověkého a novověkého
pohřbívání (MPR Praha; Olomouc); zpracování problematiky geneze olomouckého hradu ve středověku na základě archeologických výzkumů z přelomu 20. a 21. století;
studium archeologického potenciálu významných pražských náměstí (Malostranské nám., Václavské nám. a Karlovo nám.); archeologický výzkum náměstí v MPZ Litovel;
vyhodnocení nových poznatků k vývoji středověkých sakrálních objektů (MPR Olomouc, Sv. Petr); studium problematiky historického vývoje moravskoslezských historických měst na podkladě archeologických pramenů (Opava, Ostrava, Krnov, Bílovec ad.).

Vyhodnotit a provést dokumentaci archeologického výzkumu a geofyzikální prospekce v kostele sv. Prokopa v Lošticích

Georeferencovat vybrané archeologické výzkumy z hradního areálu, realizovat digitalizaci terénní dokumentace, katalogizaci nálezů, kresby movitých nálezů, připravit
publikaci formou mapy s odborným obsahem pro hrad Loket (okr. Sokolov).

Georeferencovat vybrané archeologické výzkumy z hradního areálu Bečov n. Teplou (okr. Karlovy Vary), realizovat digitalizaci terénní dokumentace, katalogizaci nálezů,
kresby movitých nálezů.

Vyhodnotit záchranné archeologické výzkumy z MPZ Litovel (okr. Olomouc), analyzovat nálezy kožených artefaktů z let 2003–2016; zpracovat výzkum komunikací na
Dukelské ul. v roce 2008, výzkum na náměstí Přemysla Otakara čp. 777 v roce 2016.
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Zpracovat vybrané archeologické výzkumy z východní části Starého Města (výzkumy Rybná čp. 693, Holanův palác čp. 682, náměstí Republiky čp. 660). Provést environmentální analýzy z prostoru komendy maltézských rytířů čp. 485 na Malé Straně; archeologický a stavebně historický rozbor nových nálezů opevnění malostranského podhradního areálu (jižní fronta opevnění, Nerudova čp. 249, Tržiště) a dále středověké měšťanské zástavby na příkladu domů čp. 401, 402 v Rytířské ul.; zpracovat
dokumentaci, připravit obrazové přílohy, zpracovat text pro publikaci (vše MPR Praha).

Vyhodnotit záchranný archeologický výzkum z MPR Olomouc lokalita Olomoucký hrad a předměstí Bělidla, zpracovat text pro publikaci.

Komparovat dosažená zjištění zkoumaných lokalit, vypracovat expertní analýzy (radiokarbonová, konzervace významných nálezů), georeferencovat vybrané archeologické sondy a dosažená zjištění, hrad Andělská hora, Bečov n. T. (okr. Karlovy Vary), Loket (okr. Sokolov).

Vyhodnotit archeologické poznatky z prostoru Karlova a Václavského náměstí, specifikovat archeologický potenciál (MPR Praha). Analyzovat nálezy hmotné kultury
(keramika, brumle), doklady historických výrobních technologií (archeometalurgické nálezy z Klementina), vše z MPR Praha. Provést specializované analýzy archeologického materiálu (materiálový rozbor). Připravit archeologickou dokumentaci pro publikaci, zhotovit obrazovou dokumentaci nálezů, zpracovat text pro publikaci.

Zpracovat a vyhodnotit data a nálezy z výzkumu barokní záchodové jímky v klášteře Plasy (okr. Plzeň-sever), připravit obrazovou dokumentaci do publikace, zpracovat
text pro publikaci.

Zpracovat a vyhodnotit archeologický výzkum z let 1999–2003 v areálu Olomouckého hradu, plochy D1, D4, MPR Olomouc, zaniklý hrad.

Zpracovat a vyhodnotit archeologické výzkumy z MPR Olomouc, Sokolská ulice č. 5, výzkum z let 2015–2016 (olomoucké předměstí Bělidla) a výzkum na Křížkovského ul.
č. 10 z let 2015–2017, MPR Olomouc.

Připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci z výzkumů v historických jádrech měst a jiných archeologických nalezišť v prostoru moravsko-slezského pomezí
(Opava, Ostrava, Krnov, Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín ad.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice-Krásné Pole, Kravaře − U hranic,
Na Papežovém, Oldřišov − U Náplatek, Stěbořice − fara a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí). Zhotovit obrazovou dokumentaci nálezů, zpracovat podklady pro výstupy, provést konzervaci a dokumentaci nálezů, provést přírodovědné analýzy (antropologická, paleoekologická, geologická, dendrochronologická,
14C datace aj.). Provést archivní rešerše (např. ikonografických pramenů, urbářů, mapových podkladů), analyzovat archeologické nálezy, komparovat analogické archeologické situace v ČR a zahraničí se zaměřením na historická jádra měst a další archeologické lokality v Moravskoslezském kraji.

I.2 Průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových areálů a území ČR se zřetelem k památkovým objektům ve správě NPÚ
[Archeologický potenciál]

Prostorové vymezení archeologických výzkumů na vybraných památkových objektech ve správě NPÚ, tvorba archeologického atlasu lokalit s archeologickými dokumentačními body, databází základních informací k realizovaným výzkumům, vyhodnocení jejich přínosu a dopadu na archeologický potenciál místa, vymezení dochovaných míst s nenarušeným historickým nadložím.

Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu vybraných památkových objektů, připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci,
provést implementaci dat do mapového podkladu a GIS aplikace SZ Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč); SH Lipnice nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod).

Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu vybraných památkových objektů, připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci,
provést implementaci dat do mapového podkladu a GIS aplikace SZ Bučovice (okr. Brno-východ); SZ Milotice (okr. Hodonín); hradu Loket (okr. Karlovy Vary); kompletace, vyznačení všech archeologických zásahů z let 1995–2020 do půdorysného plánu areálu v GIS, zpracování katalogu akcí s anotacemi, vrstvy podzemního systému
a vrstvy nemovitých nálezů kláštera Kladruby (okr. Tachov).

Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu vybraných památkových objektů, připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci,
provést implementaci dat do mapového podkladu a GIS aplikace SH Bečov nad Teplou (okr. Karlovy Vary); SZ Uherčice (okr. Znojmo); SZ Vranov nad Dyjí (okr. Znojmo);
SZ Hradec n. Moravicí (okr. Opava).

Vyhodnotit a shrnout výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu vybraných památkových objektů a chráněných území, připravit a zpracovat
archeologické dokumentace, implementovat data do mapového podkladu a GIS aplikace SZ Valtice (okr. Břeclav); SZ Lednice (okr. Břeclav); hradu Andělská hora
(okr. Karlovy Vary); Archeologický atlas Opavy, zpracovat data pro katalog všech archeologických zásahů z let 1997–2021.
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Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu vybraných památkových objektů a chráněných území, připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci, provést implementaci dat do mapového podkladu a GIS aplikace SH Veveří (okr. Brno – venkov); SH Pernštejn (okr. Brno – venkov); MPZ Moravská
Ostrava. Shrnout výsledky o archeologických terénních aktivitách a památkovém potenciálu SHZ Horšovský Týn (okr. Domažlice); aktualizovat archeologické zásahy
v klášteře Plasy z let 2017–2023, provést zaměření podzemního systému kláštera; MPR Olomouc, aktualizovat údaje archeologických zásahů; MPR Litovel, aktualizovat
údaje archeologických zásahů; MPZ Uničov, aktualizovat údaje archeologických zásahů; SH Bouzov, Šternberk, SZ Jánský Vrch, Velké Losiny (aktualizace údajů); provést syntézu dat z průzkumu památkového potenciálu československého pohraničí archeologickými metodami; analyzovat vybrané extravilány zaniklých středověkých
vesnic se zaměřením na pozůstatky středověkých plužin; definovat strategii zmírňování následků záchranné archeologické činnosti na území ČR (souhrn poznatků,
srovnání stavu problematiky v rámci ČR).

I.3 Terénní identifikace a dokumentace vybraných archeologických lokalit a opomíjených archeologických památek v krajině za pomoci standardních a nových dokumentačních metod [Terénní identifikace a dokumentace]

Terénní prospekce a dokumentace archeologických lokalit na vybraných územích (bojiště Lipany, panská sídla na Mladoboleslavsku, Benešovsku, Vlašimsku, v Posázaví, středním Povltaví); studium podob středověkých obléhacích táborů (předpolí hradů Konopiště, Cornštejn, Zvíkov); problematika plužin u zaniklých středověkých
vsí na vybraných územích ČR (Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Středočeský kraj); průzkum archeologického potenciálu Novohradských hor a podhůří, vojenského újezdu
Hradiště; problematika zaniklých středověkých vsí návesního typu ve Středočeském kraji; archeologický a geofyzikální výzkum zaniklých středověkých vsí (Zabělá); vyhodnocení terénní prospekce a dalších historických pramenů pro lokalitu Nový hrad u Stráže; studium historického vývoje vybraných regionů ČR na podkladě výpovědi
archeologických nálezů (Malá Haná, Drahanská vrchovina, Černokostelecko, Čáslavsko, Kutnohorsko, šibeniční vrchy na Plzeňsku); prostorová identifikace fortifikačních
systémů hradišť (příklad dvojice lokalit u Mcel na Nymbursku).

Provést dokumentaci archeologických terénních reliktů a stavebních konstrukcí, vyhodnocení panských sídel v okr. Mladá Boleslav a hradu Krakovec (okr. Rakovník).

Provést výzkum a dokumentaci opevnění na Novém hradu u Stráže (okr. Tachov), rozšířit geofyzikální a detektorový průzkum, provést dílčí sondáž, zpracovat dokumentaci v GIS.

Provést detekci a klasifikaci druhů objektů zaniklé kulturní krajiny Doupovských hor z lidarových dat (LLS) na ploše vojenského újezdu Hradiště (okr. Karlovy Vary).

Provést terénní dokumentaci a vyhodnocení archeologických terénních reliktů a stavebních konstrukcí na Zbečně (okr. Rakovník), hradu Konopiště (okr. Benešov)
a hradu Cornštejn (okr. Znojmo).

Provést a vyhodnotit terénní dokumentace archeologických terénních reliktů a stavebních konstrukcí drobných panských sídel na Vlašimsku (okr. Benešov)
a zaniklých středověkých vsí na Nymbursku.

Vyhodnotit archeologická terénní data, provést a vyhodnotit geofyzikální prospekce v regionu Malé Hané a Drahanské vrchoviny, realizované do roku 2018
(okr. Blansko).

Vyhodnotit terénní prospekci 45 lokalit a analýzy krajiny Novohradských hor a podhůří (okr. Český Krumlov a České Budějovice) ve vztahu k zaniklému osídlení po roce
1945, vyhodnotit památkový potenciál sledovaných území, výsledky srovnat se 3 lokalitami v Libereckém kraji; analyzovat dopady záchranné archeologické činnosti na
památkový fond ČR (vybrané okruhy, dílčí část).

Provést terénní dokumentaci archeologických terénních reliktů montánní činnosti a stavebních konstrukcí drobných sídel nad Medenickým potokem v okr. Kutná Hora
a zaniklých vesnických sídel na Černokostelecku (okr. Kolín).

Realizovat terénní prospekci a dokumentaci zaniklé středověké vsi Zábělá (okr. Plzeň-sever).

Prozkoumat a zdokumentovat stopy historických lidských aktivit v okolí hradní zříceniny Věžka (okr. Plzeň-sever).

Vyhodnotit získaná data z terénního výzkumu, zpracovat dokumentaci, vyhodnotit expertní posudky, autorský podíl na přípravě publikací, Lipany (okr. Kolín), hrad
Zvíkov (okr. Písek).

Provést dokumentaci archeologických terénních reliktů a stavebních konstrukcí drobných panských sídel, vyhodnotit získaná data, autorský podíl na publikačním výstupu, okr. Benešov, Povltaví (okr. Příbram). Geodeticko-topografický průzkum dvojice silně poškozených archeologických památek – hradišť u obce Mcely na Nymbursku.
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Připravit odborné podklady pro prohlášení areálů za kulturní památku, případně plošně chráněné území a podkladů pro prezentaci tématu, vypracovat specializované
mapy s odborným tématem, Novohradské hory (okr. Český Krumlov).

Detekovat a prozkoumat dochované plužiny zaniklých středověkých vsí (ZSV) v kraji Karlovarském (6 až 10 ZSV), Plzeňském (6 až 10 ZSV), Středočeském (6 až 10 ZSV),
Ústeckém (6 až 10 ZSV). Pořídit a zpracovat lidarová data vybraných vsí. Zpracovat a vektorizovat získanou dokumentaci reliktů plužin, provést analýzu dat a jejich
výslednou syntézu, připravit odborný text pro publikační výstup.

Shrnout výsledky analýzy krajiny a průzkumu památkového potenciálu bývalého československého pohraničí v Novohradských horách a podhůří archeologickými
metodami (okr. Český Krumlov a České Budějovice, zde 39 k.ú. s 45 lokalitami).

2023

2023

2023

Mgr. Jan Kypta, Ph.D.

Mgr. Marek Kiecoň

12

17

PhDr. Filip Kasl

11

Mgr. Stanislava Kučová

Mgr. Jindřich Hlas

10

16

Mgr. Jan Havrda

9

Mgr. Tereza Krasnokutská-Tichá

Jan Grégr

8

15

vyhodnocování archeologických pramenů, analýza stavebně-historických dat, tvorba plánovaných výsledků

Mgr. Linda Foster

7

Mgr. František Kolář

Bc. František Flek

6

PhDr. Miroslav Kovář, Ph.D.

Karel Faltýnek

5

13

Mgr. Hana Dehnerová

4

14

vyhodnocování archeologických pramenů, tvorba plánovaných výsledků

PhDr. Jarmila Čiháková

3

terénnní dokumentace, vyhodnocení získaných dat, analýza, autorský podíl na publikačních výstupech

pořizování terénní dokumentace

vyhodnocování archeologických pramenů v Moravskoslezském kraji, tvorba plánovaných výsledků

řešitel odborného cíle v MPR Praha, analýza stavebně historických konstrukcí, autorský podíl na publikačním výstupu

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

vyhodnocování archeologických pramenů, tvorba plánovaných výsledků

0,00 + odměna

řešitel odborného cíle v MPR Praha, kostrové pohřbívání, veřejná prostranství, analýza dat, autorský podíl na publikačním
výstupu

podíl na zajištění, provedení a vyhodnocení výzkumu Nového hradu u Stráže a na tvorbě článku, tvorba dokumentace v GIS,
podíl na zajištění a provedení výzkumu v zaniklé středověké vesnici Zábělá

0,00 + odměna

zpracování archeol. výzkumů v Olomouci (hrad), archeologické atlasy, digitalizace

0,00 + odměna

0,00 + odměna

technická podpora v MPR Praha, zpracování dokumentace, digitalizace, analýza dat podle pokynu archeologa,
příprava obrazové dokumentace k publikaci

koordinace a zpracování atlasu kláštera Kladruby

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

zpracování archeol. výzkumů v Litovli a Lošticích, archeologické atlasy

zpracování archeol. výzkumů u kostela sv. Petra v Olomouci, archeologické atlasy

řešitel odborného cíle v MPR Praha, keramika, vyhodnocení archeologických situací, autorský podíl na publikačním výstupu

0,00 + odměna

řešitel odborného cíle v MPR Praha, hmotná kultura, archeologie a environmentální analýzy, zpracování dat, autorský podíl
na publikačním výstupu

Mgr. Tomasz Cymbalak

2

0,00 + odměna

Garant: řešitel odborného cíle, archeolog, tematicky zaměřen na MPR Praha, zaměření veřejné prostranství, kostrová pohřebiště, zpracování terénních dat, vyhodnocení, autorský podíl na publikačním výstupu, administrace projektu za pracoviště

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

1

pracovní náplň při řešení oblasti

jméno, příjmení, tituly

č.

úvazek

Dokončit soupis, sebrat historické mapové podklady, klasifikovat objekty, provést ověření v terénu nebo detektorový průzkum, případně dílčí terénní sondáž
na vybraných lokalitách, zpracovat mapu lokalit šibeniční vrchy Plzeňského kraje.
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Kontrolovatelné cíle

104

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

Václav Tomka

PhDr. Petr Vitula

Mgr. Marcela Waldmannová

Mgr. Richard Zatloukal, Ph.D.

Mgr. Michal Zezula

Bc. Michaela Zezulová

Bc. Tomáš Zlámal

36

37

38

39

40

41

42

Mgr. Oldřich Schejbal

29

35

Ing. arch. Matouš Semerád

28

Mgr. Renata Tišerová

Mgr. Filip Prekop

27

34

Zuzana Petříková

26

Mgr. Pavel Taibl

Mgr. Jan Pařez

25

33

Mgr. Zdeněk Neustupný

24

PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.

Mgr. Lenka Militká

23

32

Jiří Marounek

22

Mgr. Veronika Staňková

Mgr. Simona Marková

21

31

Mgr. Barbara Marethová

20

Mgr. Petr Sokol

Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.

30

Mgr. Filip Laval

18

19

terénnní dokumentace, vyhodnocení získaných dat, analýza, autorský podíl na publikačních výstupech

zpracování archeol. výzkumů v Olomouci (Bělidla), autorský podíl na publikačním výstupu

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

vedení odborného týmu řešitelů na pracovišti, vyhodnocování archeologických pramenů, autorský podíl na publikačních
výstupech

vyhodnocování archeologických pramenů, tvorba plánovaných publikačních výstupů

0,00 + odměna

0,00 + odměna

zpracování záchranného archeol. výzkumu barokní jímky kláštera Plasy, příprava a koordinace přípravy publikace na dané
téma

zpracování archeol. výzkumů v Olomouci (hrad), archeologické atlasy

0,00 + odměna

0,00 + odměna

řešitel odborného cíle za ÚOP Brno, terénní dokumentace, její zpracování a vyhodnocení do publikačního výstupu

dokumentátor, zpracování archeol. výzkumů v Olomouci (hrad), digitalizace

0,00 + odměna

0,00 + odměna

řešitel odborného cíle za ÚOP Liberec, terénní sběr dat, jejich vyhodnocení, zpracování do databáze, celková analýza dat,
autorský podíl na publikačním výstupu

odborné vedení řešeného cíle, autorský podíl na publikačním výstupu metodické povahy

0,00 + odměna

řešitel odborného cíle v MPR Praha, vyhodnocení terénní dokumentace, analýza keramických souborů, autorský podíl
na publikačním výstupu

0,00 + odměna

řešitel odborného cíle MPR Praha, analýza archeologických a stavebně historických konstrukcí, autorský podíl
na publikačním výstupu

0,00 + odměna

0,00 + odměna

administrace a organizační zajištění KC na ÚOP, podíl na zajištění a provedení výzkumu Nového hradu u Stráže,
vyhodnocení výzkumu a tvorba článku, podíl na zajištění a provedení výzkumu zaniklé středověké vesnice Zábělá

koordinace KC za ÚOP Olomouc, zpracování archeol. výzkumů v Litovli, Olomouci (hrad) a Knínicích, archeologické atlasy

0,00 + odměna

vyhodnocování archeologických pramenů, tvorba plánovaných výsledků

0,00 + odměna

0,00 + odměna

průzkum výšinných ohrazených sídlišť, relikty kulturní krajiny Doupovska, středověká panská sídla a jejich keramická
produkce

řešitel odborného cíle MPR Praha, analýza stavebně historických konstrukcí, autorský podíl na publikačním výstupu

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

dokumentátor, pořizování terénní dokumentace

pořizování terénní dokumentace a fotodokumentace, autorský podíl na publikačním výstupu

řešitel odborného cíle, terénní sběr dat, jejich vyhodnocení, autorský podíl na publikačních výstupech

odborné vedení řešeného cíle, terénní sběr dat, jejich vyhodnocení, zpracování do podoby publikačního výstupu

GIS specialista, zpracování dat a jejich příprava pro publikaci

evidence movitých nálezů

vyhodnocování archeologických pramenů, tvorba plánovaných výsledků

detekce a průzkum dochovaných plužin zaniklých středověkých vsí, publikační výstup

Národní památkový ústav
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jméno, příjmení, tituly

PhDr. Michal Bureš, Ph.D., 2019–2023

archeolog, 2019–2020

archeolog, 2022

archeolog, 2023

archivář, 2020

archivář, 2019–2023

archeolog, 2019–2023

archeolog, 2019–2023

archeolog, 2019–2023

archeolog, 2020–2021

archivář, 2019–2023

archivář, 2020

archivář, 2022–2023

archivář, 2019

2x archeolog, 2019–2023

Mgr. Anna Augustinová, 2019

Mgr. Anna Augustinová, 2021

Mgr. Anna Augustinová, 2023

Mgr. Markéta Augustýnová, 2019

Mgr. Markéta Augustýnová, 2021–2022

Ing. Marek Bednář, 2019–2023

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D., 2019–2021

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D., 2022

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D., 2023

David Černý, 2021–2022

Mgr. Peter Demján, Ph.D., 2019

č.

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

tvorba katalogu nálezů, optimalizace 3D skenování, konzultace

detekce a průzkum dochovaných plužin zaniklých středověkých vsí, terénní technik

tvorba keramického typáře, konzultace

tvorba keramického typáře, konzultace

tvorba keramického typáře, konzultace

příprava a zpracování dokumentace, příprava podkladů do odborných publikací zpracování dat, informatika

provádění odborné terénní dokumentace, zpracování primární dokumentace

provádění odborné terénní dokumentace, zpracování primární dokumentace

provádění odborné terénní dokumentace, zpracování primární dokumentace

provádění odborné terénní dokumentace, zpracování primární dokumentace

provádění odborné terénní dokumentace, zpracování primární dokumentace

specialista na určitý segment hmotné kultury / Paleoekolog

zpracování archivních rešerší

rešerše archiválií

rešerše archiválií

rešerše archiválií

odborné vedení terénní prospekce

odborné vedení terénní prospekce

odborné posouzení archeologického materiálu z předhradí Zvíkova

odborné posouzení archeologického materiálu z bojiště u Lipan

archivní rešerše, vyhodnocení mapových podkladů

archivní rešerše, pramenná základna

terénní archeologický výzkum a dokumentace, postprocessing

terénní archeologický výzkum a dokumentace, postprocessing

terénní archeologický výzkum a dokumentace, postprocessing

terénní archeologický výzkum a dokumentace, postprocessing

pracovní náplň při řešení oblasti

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – OON

77 h

75 h

108 h

72 h

43 h

50 h

58 h

55 h

58 h

58 h

55 h

160 h

75 h

75 h

75 h

75 h

75 h

75 h

75 h

75 h

75 h

75 h

184 h

416 h

300 h

300 h

ekvivalent úvazku
(hod/rok)
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zástupce vedoucího terénních archeologických prací

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., 2019

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., 2020

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., 2021

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., 2022

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D., 2023

Mgr. Lenka Krušinová, 2020

Mgr. Lenka Krušinová, 2021

Mgr. Lenka Krušinová, 2022

71

72

73

74

75

76

77

78

tvorba obrazového katalogu

antropologická analýza

antropologická analýza

archivní rešerše

Mgr. Jan Martínek, 2019–2023

Mgr. Martin Moník, Ph.D., 2019–2023

Mgr. Vojtěch Peksa, 2019

Mgr. Vojtěch Peksa, 2020–2023

Mgr. Žaneta Sedláková, 2019

Mgr. Žaneta Sedláková, 2020

Mgr. Žaneta Sedláková, 2021

Mgr. Žaneta Sedláková, 2022

Mgr. Žaneta Sedláková, 2023

Petr Sivíček, 2019–2023

výzkumný a vývojový pracovník,
2019–2024

výzkumný a vývojový pracovník, 2023

výzkumný a vývojový pracovník,
2019-2022

výzkumný a vývojový pracovník, 2023

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

revize a korekce zásahů v rámci Archeologického atlasu SHZ Horšovský Týn - soupis akcí, plány

58 h

archivní rešerše

zpracování prostorových dat v GIS pro Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn – dokončení

zpracování prostorových dat v GIS pro Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn – akce/výzkumy L. Krušinové I. a II. etapy

zpracování prostorových dat v GIS pro Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn – příprava mapových plánů, část akcí NPÚ

85 h

150 h

100 h

150 h

77 h

77 h

115 h

154 h

77 h

191 h

koordinace zpracování a technicky náročné zpracování prostorových dat v prostředí GIS pro Archeologický atlas kláštera
Plasy (aktualizace), zpracování prostorových dat v GIS pro Archeologický atlas kláštera Kladruby – akce NPÚ

dokončení zpracování prostorových dat v GIS pro Archeologický atlas kláštera Kladruby

58 h

57 h

50 h

45 h

40 h

provádění odborné terénní dokumentace, zpracování primární dokumentace

provádění odborné terénní dokumentace, zpracování primární dokumentace

příprava a zpracování dokumentace, příprava podkladů do odborných publikací zpracování GIS dat, petroarcheologie

analýza 3D prostorových dat, zpracování GIS dat

tvorba, analýza a zpracování GIS dat

Mgr. Lenka Krušinová, 2023

58 h

zpracování podkladů z archeolog. výzkumů v areálu SHZ Horšovský Týn pro Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn −
soupis akcí, plány – III. etapa /katalog zásahů, plány/

RNDr. Aleš Létal, Ph.D., 2019–2023

50 h

zpracování podkladů z archeolog. výzkumů v areálu SHZ Horšovský Týn pro Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn −
II. etapa /katalog zásahů, plány/

79

58 h

zpracování podkladů z archeolog. výzkumů v areálu SHZ Horšovský Týn pro Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn −
I. etapa /katalog zásahů, plány/

80

60 h

70 h

58 h

70 h

58 h

100 h

39 h

zástupce vedoucího terénních archeologických prací

zástupce vedoucího terénních archeologických prací

zástupce vedoucího terénních archeologických prací

zástupce vedoucího terénních archeologických prací

zpracování nálezů a dokumentace

dokumentátor, 2019−2023

70

tvorba katalogu nálezů, optimalizace 3D skenování, konzultace

Mgr. Peter Demján, Ph.D., 2020

69

Národní památkový ústav

107

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
http://iispp.npu.cz/mis_
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
public/documentDetail.
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
htm?id=720001
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví
zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
http://iispp.npu.cz/mis_
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
public/documentDetail.
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
htm?id=701958
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví
zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
http://iispp.npu.cz/mis_
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
public/documentDetail.
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
htm?id=362644
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví

Archeologický
potenciál lokalit
Libereckého kraje
s využitím dálkového průzkumu země

Archeologická mapa
montánní krajiny
severní části CHKO
Slavkovský les

Archeologický atlas
MPZ Šternberk a SH
Šternberk

Archeologický atlas
NKP zřícenina hradu
Přimda

Marek Ehrlich,
Jiří Havlice,
Jan Machula,
Ladislav Švadlena

Renata Tišerová

Filip Prekop

Hana Dehnerová,
Jan Grégr

Žaneta Sedláková,
Petr Sokol

2017

2017

2017

2017

2017

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

http://www.arcgis.com/
home/webmap/viewer.
html?webmap=0d6c0be4a163454890477b9c8c3be813

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
http://iispp.npu.cz/mis_
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
public/documentDetail.
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
htm?id=719772
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví

Průzkum archeologického potenciálu
a dokumentace
archeologických
lokalit v Poněšické
oboře u Hluboké
nad Vltavou (okr.
České Budějovice)

2017

Nmap

odkaz na výsledek

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
http://iispp.npu.cz/mis_
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
public/documentDetail.
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
htm?id=352155
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví

využití výsledku

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoducheRIV/75032333:
Archeologický atlas
vyhledavani&ss=de_____/17:
tail&n=0&h=RIV%2F7
SH Bouzov
N0000142
5032333%3A_____%2
F17%3AN0000142

odkaz pod IS VaVaI

Pavel Šlézar,
Jan Grégr,
Karel Faltýnek

IS VaVaI

název výsledku

autor/autoři

rok

typ

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech
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2017

Nmap

Jan Kypta,
Filip Laval,
Jiří Marounek,
Zdeněk Neustupný

rok

2013

2014

2015

typ

B

B

B

Středověké sklo
z Prahy

Krnov: historie,
archeologie

František Kolář,
Dalibor Prix,
Michal Zezula
(eds.)

Opavské hradby

František Kolář,
Robert Antonín,
Petra Kaniová

Anna Žďárská

název výsledku

autor/autoři

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/
publikace/7766-krnovhistorie-archeologie

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/
publikace/7614-opavske
-hradby

odkaz na výsledek

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vy
RIV/75032333:
hledavani&ss=detail
_____/15:
&n=0&h=RIV%2F750
#0004244
32333%3A_____%2F1
5%3A%230004244

využití výsledku

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/
publikace/7667stredoveke-sklo-z-prahy

odkaz pod IS VaVaI

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vy
RIV/75032333:
hledavani&ss=detail
_____/14:
&n=0&h=RIV%2F750
#0003600
32333%3A_____%2F1
4%3A%230003600

IS VaVaI

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
http://arcg.is/29CZO6z
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví

Relikty obléhacích
https://www.rvvi.cz/
prací v okolí hradu
riv?s=jednoduche-vy
Zbořeného Kostelce RIV/75032333:
hledavani&ss=detail
a další dochované _____/17:
&n=0&h=RIV%2F750
středověké tábory N0000152
32333%3A_____%2F1
obléhatelů na úze7%3AN0000152
mí České republiky

Hradiště Dojetřice
a další hradiště
v povodí Sázavy

Jan Kypta,
Filip Laval,
Jiří Marounek,
Zdeněk Neustupný

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
http://arcg.is/28QCfqF
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví

Archeologický atlas
zříceniny hradu
Gutštejn

Petr Sokol,
Žaneta Sedláková

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vy
RIV/75032333:
hledavani&ss=detail
_____/17:
&n=0&h=RIV%2F750
N0000144
32333%3A_____%2F1
7%3AN0000144

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
http://iispp.npu.cz/mis_
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
public/documentDetail.
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
htm?id=1194491
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví

Archeologický atlas
SZ Velké Losiny

Hana Dehnerová,
Jiří Doupal,
Jan Grégr

B) Publikační výsledky

2017

2017

Nmap

Nmap

2017

Nmap

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
http://iispp.npu.cz/mis_
péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
public/documentDetail.
projektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
htm?id=1163371
a studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
nemovitého kulturního dědictví
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2017

B

Kolektiv autorů

autor/autoři

RIV/75032333:
_____/17:
N0000125

Průvodce pražskou
archeologií. Památky známé, neznámé
i skryté

stručný popis / charakteristika výsledků

Archeologický atlas SZ Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč)

Archeologický atlas SH Lipnice nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod)

Archeologický atlas SZ Bučovice (okr. Vyškov)

Archeologický atlas SZ Milotice (okr. Hodonín)

Archeologický atlas hradu Loket (okr. Karlovy Vary)

Archeologický atlas kláštera Kladruby (okr. Tachov)

2019

2019

2020

2020

2020

2020

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

výzkumný
cíl

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/31963pruvodce-prazskou-archeologii-pamatky-zname-nezname-i-skryte

https://
www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=d
etail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A
_____%2F17%3AN
0000125%21RIV18MK0-75032333

rok

odkaz na výsledek

odkaz pod IS
VaVaI

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/
zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických průzkumů,
npu-jako-instituce/
představitelé státní správy a samosprávy v oblasti památkové
publikace/18475péče (na úrovni odborné i výkonné), archeologové, architekti,
metodika-hodnoceniprojektanti, restaurátoři, investoři a vlastníci památek, pedagogové
miry-potencialnihoa studenti v relevantních oborech vysokého školství, týkajících se
ohrozeni-pamateknemovitého kulturního dědictví
antropogennimi-aprirodnimi-vlivy

https://www.rvvi.
cz/riv?s=rozsirenevyhledavani&ss=
detail&n=0&h=R
IV%2F00020711%
3A_____%2F16%
3A00004325

odkaz na výsledek

využití výsledku

odkaz pod IS
VaVaI

typ

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

rok

typ

IS VaVaI

Milena Forejtníková a kolektiv

2016

Nmet

název výsledku

RIV/00020711:
_____/16:
00004325

Metodika hodnocení míry potenciálního ohrožení památek antropogenními
a přírodními vlivy

B) Publikační výsledky

IS VaVaI

název výsledku

autor/autoři

rok

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO
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I.2

Archeologický atlas SZ Hradec nad Moravicí (okr. Opava)

Archeologický atlas SZ Valtice (okr. Břeclav)

Archeologický atlas SZ Lednice (okr. Břeclav)

Archeologický atlas hradu Andělská hora

Archeologický atlas MPZ Opava

Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn (okr. Domažlice)

Archeologický atlas kláštera Plasy – aktualizace verze z roku 2017 (doplnění atlasu o zaměření podzemního systému kláštera a nové akce/zásahy z let 2017–2023)

Archeologický atlas MPR Olomouc, aktualizace údajů

Archeologický atlas MPR Litovel, aktualizace údajů

Archeologický atlas Uničova, aktualizace údajů

Archeologický atlas hradů a zámků ve správě NPÚ, aktualizace atlasů pro SH Bouzov, Šternberk, SZ Jánský Vrch, Velké Losiny

Mapa reliktů zaniklého osídlení po roce 1945 a analýza krajiny Novohradských hor a podhůří v oblasti bývalého československého pohraničí (okr. Český Krumlov
a České Budějovice, zde 39 k. ú. s 45 lokalitami)

Atlas reliktů extravilánů zaniklých středověkých vesnic

Archeologický atlas SH Veveří (okr. Brno-město)

Archeologický atlas SH Pernštejn (okr. Brno-venkov)

Archeologický atlas MPZ Moravská Ostrava

2021

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

I.1
I.3
I.3
I.1
I.3
I.3
I.1

Článek z prostředí MPR Praha se zaměřením na hmotnou kulturu pražských měst ve středověku a raném novověku (cínové nádobí)

Článek zaměřený na prezentování dosavadních výsledků získaných prostřednictvím detektorových a povrchových prospekcí v areálu středověkého bojiště
u Lipan (okr. Kolín)

Článek k problematice výzkumu středověkých tvrzí – případová studie o nově identifikovaných lokalitách na Mladoboleslavsku (na katastrech obcí Kbel,
Dlouhá Lhota, Koprník)

Článek o nejstarších stavebních fázích hradu Krakovce (okr. Rakovník), vyhodnocení archeologického výzkumu z roku 2017

Článek zaměřený na Nový hrad u Stráže (okr. Tachov), nová interpretace dosud problematické lokality (kulturní památky) a její zasazení do krajinného
i historického kontextu území

Článek zaměřený na vojenský újezd Hradiště (okr. Karlovy Vary) – potenciál dálkového průzkumu reliktů osídlení území vojenského újezdu Hradiště

Článek zaměřený na románský kostel sv. Prokopa v Lošticích (okr. Šumperk), vyhodnocení operativního průzkumu z roku 1993, záchranného archeologického
výzkumu z let 2014–2015 a geofyzikální prospekce z roku 2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

I.2

Jost

B) Publikační výsledky

I.2

Archeologický atlas SZ Vranov nad Dyjí (okr. Znojmo)

2021

Nmap

I.2

Archeologický atlas SZ Uherčice (okr. Znojmo)

2021

Nmap

I.2

Archeologický atlas SH Bečov nad Teplou

2021

Nmap
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I.1
I.1
I.1
I.3
I.3

I.3
I.1
I.1
I.1
I.1

I.1
I.1
I.1
I.3

Článek z MPR Praha zaměřený na nové archeologické poznatky k vývoji kláštera sv. Anny na podkladě záchranného archeologického výzkumu v letech 2016–2018
(konventní část areálu)

Článek z MPR Praha se zaměřením na analýzu stavebního objektu měšťanského domu v Nekázance čp. 887 a se zasazením do vývoje zástavby pražských měst
(stavební proměny objektu, konstrukční detaily)

Článek z MPR Praha se zaměřením na nejstarší pražská středověká pohřebiště u sv. Benedikta na Starém Městě, u sv. Máří Magdaleny a u sv. Vavřince
v Nebovidech, pohled archeologie, zasazení do kontextu nálezů z pražské aglomerace

Článek zaměřený na analýzu movitých archeologických nálezů objevených v areálu středověkého bojiště u Lipan (okr. Kolín)

Článek k problematice specifických rysů terénních reliktů táborů obléhatelů z poloviny 15. století – na příkladu výsledků komplexního geodeticko-topografického
průzkumu terénních reliktů táborů obléhatelů z doby poděbradských válek v lokalitách Konopiště (okr. Benešov) a Cornštejn (okr. Znojmo)

Článek zaměřený na středověký vývoj zemědělské usedlosti – Zbečno čp. 22 (okr. Rakovník), vyhodnocení archeologického výzkumu z let 2008–2012

Článek zaměřený na plužiny 6 až 10 zaniklých středověkých vsí jako samostatný pramen k topografii středověkého osídlení Karlovarského kraje. Případové studie

Článek zaměřený na lokalitu Velichov (okr. Karlovy Vary) – vyhodnocení a sumarizace poznání významné archeologické památky

Článek z MPR Olomouc zaměřený na kostel sv. Petra v Olomouci a počátky olomouckého biskupství. Vyhodnocení raně středověkých nálezů souvisejících
s církevní archeologií z lokality Olomouc, Křížkovského 10, z let 2015–2017

Článek z MPZ Litovel zaměřený na historické přechody řeky Moravy v Litovli, výzkum komunikací na Dukelské ul. v roce 2008, zasazení do kontextu dalších nálezů
zaniklých komunikací na katastru města Litovle

Článek z MPZ Litovel zaměřený na kožené artefakty z Litovle, analýzu a vyhodnocení usňových nálezů ze 13.–15. století získaných v MPZ Litovel v letech 2003–2016

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2019 v prostředí středověkých městských jader (Krnov, Bruntál ad.)
a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Kravaře – U hranic ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních
států

Článek o strategii zmírňování následků záchranných archeologických výzkumů v ČR – dílčí část problematiky

Článek z MPR Praha se zaměřením na nové nálezy raně středověkých středohradištních pohřebišť (areál dominikánů u sv. Jiljí, Strahovský klášter)

Článek z MPR Praha zaměřený na nové archeologické poznatky k vývoji vrcholně středověkého opevnění Malé Strany, lokalita Thunovská

Článek z MPR Praha zaměřený na Malostranské náměstí, pražská historická náměstí a jejich archeologický potenciál, případová studie

Článek o dokladech obléhání hradu Zvíkov (okr. Písek) ve středověku z pohledu historických pramenů

Článek k problematice stavební podoby středověkých tvrzí na příkladu výsledků komplexního geodeticko-topografického průzkumu terénních reliktů tvrzí
na Vlašimsku (lokality Hrádek a Bolina)

Článek k problematice struktury středověkých vsí návesního typu – prezentace výsledků komplexního geodeticko-topografického průzkumu dvou zaniklých
středověkých vesnic na katastru obcí Záhornice a Hasina (obojí okr. Nymburk)

Článek zaměřený na shrnutí výsledků analýzy krajiny a průzkumu památkového potenciálu 39 k. ú. s 45 lokalitami bývalého československého pohraničí
v Novohradských horách a podhůří (okr. Český Krumlov a České Budějovice), případová studie v rozsahu čtvrtiny celkového rozsahu tématu (10 lokalit)

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

I.1

I.1

I.1

I.2

I.3

I.1

I.1

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2018 v prostředí středověkých městských jader (Opava, Ostrava aj.)
a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice – Krásné Pole aj.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí
a sousedních států

2019

Jost
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I.3
I.1
I.1
I.1
I.1
I.1
I.1
I.1
I.3
I.3
I.3
I.3
I.1
I.1
I.1
I.1
I.1

Článek zaměřený na region Malé Hané a Drahanské vrchoviny – nové archeologické prameny k počátkům osídlení Knínic, vyhodnocení povrchových sběrů
a geofyzikální prospekce na k. ú. Knínice (okr. Blansko) z let 2012–2018

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2020 v prostředí středověkých městských jader (Fryštát, Bílovec, Hlučín
aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Oldřišov – U Náplatek, Stěbořice – fara ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje
českých zemí a sousedních států

Článek z MPR Praha zaměřený na vybrané problémy podoby raně středověké pražské keramické produkce z lokality Malostranské nám. čp. 37, příspěvek k relativní
chronologii keramiky

Článek z MPR Praha věnovaný rekonstrukci vývoje pražské předlokační aglomerace a počátkům právního města z pohledu archeologie, oblast východní části
Starého Města (výzkumy Rybná čp. 693, Holanův palác čp. 682, náměstí Republiky čp. 660)

Článek z MPR Praha věnovaný novým environmentálním zjištěním z malostranského sídelního areálu, komenda maltézských rytířů čp. 485

Článek z MPR Praha, příspěvek archeologie k poznání vývoje raně středověkého opevnění malostranského podhradního areálu, nové archeologické poznatky
(jižní fronta opevnění, Nerudova čp. 249, Tržiště)

Článek z MPR Praha se zaměřením na nové archeologické poznatky k vývoji pražské středověké měšťanské zástavby na příkladu domů čp. 401, 402 v Rytířské ul.

Článek věnovaný výpovědi mincovních nálezů z areálu hradu Zvíkov (okr. Písek), získaných v průběhu detektorových prospekcí; součástí studie bude rovněž
zohlednění staršího nálezového fondu z této lokality.

Článek prezentující nové poznatky o drobných středověkých opevněních vázaných na hornickou činnost – na příkladu tří dosud nezdokumentovaných lokalit
v povodí Medenického potoka (okr. Kutná Hora)

Článek vyhodnocující nové prameny k poznání středověkého osídlení marginálních půd v rámci středních Čech (např. Černokostelecko)

Článek o lokalitě Věžka (okr. Plzeň-sever), průzkum pozůstatků lidských aktivit v blízkém okolí hradní zříceniny, zaměření především na předpolí hradu se
zaniklým obléhacím táborem a na komunikační spojení s pravým břehem Berounky a katastrem zaniklé středověké vsi Zábělá

Článek o lokalitě Radošov (okr. Karlovy Vary), vyhodnocení a sumarizace poznání významné archeologické památky

Článek z MPR Olomouc zaměřený na Olomoucký hrad ve střední době hradištní a v „povelkomoravském“ období 10. století na základě vyhodnocení výzkumu
z plochy D1 z let 1999–2000, zasazení do kontextu vývoje Olomouce v 9. a 10. století

Článek MPR Olomouc zaměřený na vývoj opevnění olomouckého hradu ve středověku na základě vyhodnocení výzkumu z plochy D4 z let 2000–2003, zasazení
do kontextu dalších výzkumů olomouckého hradu (např. tzv. malý dvorek z roku 2001)

Článek z MPR Olomouc zaměřený na Olomoucký hrad od 13. století do zániku v 16. století, vyhodnocení výzkumu z plochy D4 z let 2000–2003, zasazení do kontextu
dalších výzkumů olomouckého hradu

Článek z MPR Olomouc věnovaný vývoji olomouckému předměstí Bělidla zejména v období středověku, a to na základě výzkumu na Sokolské ul. č. 5 z let
2015–2016

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2021 v prostředí středověkých městských jader (Opava, Ostrava, Krnov,
Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice, Kravaře, Oldřišov, Stěbořice ad.) v kontextu
prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních států

Článek zaměřený na strategii zmírňování následků záchranných archeologických výzkumů, souhrn poznatků

Článek z MPR Praha zaměřený na archeologii středověkých výrobních technologií, především metalurgie barevných kovů z lokalit (staroměstské Klementinum)

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

I.1

I.2

I.1

Článek z MPZ Litovel, archeologický výzkum na náměstí Přemysla Otakara čp. 777 v Litovli v roce 2016

2021

Jost
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I.1
I.1
I.1
I.3
I.3
I.3
I.1
I.3
I.1
I.1
I.1

I.1

I.1

I.1

I.1

I.1

I.1

Článek z MPR Praha zaměřený na Karlovo a Václavské námětí, vyhodnocení jejich archeologického potenciálu, případová studie

Článek z MPR Praha zaměřený na vyhodnocení keramické produkce 12.–13. století z východní části Starého Města, příspěvek k chronologii pražské středověké
keramiky

Článek z MPR Praha se zaměřením na hmotnou kulturu pražských měst ve středověku a raném novověku se zřetelem na hudební nástroje typu brumle

Studie zaměřená na komplexní zpracování výsledků archeologických průzkumů dvou typů míst konfliktu ve středověku – Lipany (okr. Kolín) a Zvíkov (okr. Písek).
Půjde o metodickou srovnávací studii shrnující výsledky terénních archeologických a historických výzkumů

Článek věnovaný ochraně a prostorové identifikaci hradišť – na příkladu dvojice sousedních lokalit na katastru obce Mcely (okr. Nymburk)

Článek zaměřený na stavební podobu drobných opevněných středověkých sídel na středním toku Vltavy – na příkladu geodeticko-topografického průzkumu
lokality Hrádek u Rabyně (okr. Benešov)

Článek věnovaný lokalitám Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Loket (okr. Karlovy Vary, Sokolov) se zaměřením na poznání regionálních proměn středověké keramické produkce na základě porovnání poznání klíčových panských sídel

Článek věnovaný syntéze a interpretaci nejlépe dochovaných reliktů extravilánů 24–36 zaniklých středověkých vesnic ve 4 krajích ČR, syntéza

Článek z MPR Olomouc zaměřený na Olomoucký hrad v mladší a pozdní době hradištní na základě vyhodnocení výzkumu z plochy D1 z let 1999–2000, zasazení
do kontextu vývoje Olomouce v 11. až 1. polovině 13. století

Článek z MPR Olomouc zaměřený na výzkum novověkého hřbitova u kostela sv. Petra z lokality Olomouc, Křížkovského 10, výzkum z let 2015–2017

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2022 v prostředí středověkých městských jader (Opava, Ostrava, Krnov,
Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice – Krásné Pole, Kravaře – U hranic, Na Papežovém,
Oldřišov – U Náplatek, Stěbořice – fara ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních států

Odborná monografie zaměřená na výpověď hmotných i písemných pramenů ke každodennímu životu v klášteře Plasy (okr. Plzeň-sever) v raném novověku.
Publikace výsledků mezioborového zpracování nálezů ze záchranného archeologického výzkumu barokní jímky v ambitové chodbě prelatury bývalého
cisterciáckého konventu

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2018 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava ad.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice – Krásné Pole ad.) v kontextu prehistorického a historického
vývoje českých zemí a sousedních států

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2019 v prostředí středověkých městských
jader (Krnov, Bruntál aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Kravaře – U hranic ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje
českých zemí a sousedních států

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2020 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice – Krásné Pole ad.) v kontextu prehistorického a historického
vývoje českých zemí a sousedních států

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2021 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava, Krnov, Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín ad.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice, Kravaře, Oldřišov,
Stěbořice ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních států

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2022 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava, Krnov, Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice – Krásné Pole,
Kravaře – U hranic, Na Papežovém, Oldřišov – U Náplatek, Stěbořice – fara ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních států

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2019

2020

2021

2022

2023

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

B

C

C

C

C

C

Mgr. Jakub Bachtík

Výzkumná oblast je zaměřena na poznání a reflexi dějin oboru památkové péče druhé poloviny 20. století prostřednictvím záznamu orálního svědectví
cca 16 významných dosud žijících osobností české památkové péče starší a střední generace. Prioritou je dosud opomíjená a nikým komplexně nezpracovaná
oblast zabývající se klíčovými osobnostmi oboru památkové péče.

Garant

Charakteristika
oblasti

Zaznamenat, digitálně dokumentovat, analyzovat, komparovat a kriticky zpracovat strukturované orální rozhovory s významnými osobnostmi české památkové péče
starší a střední generace. Vytvořit odbornou knihu a webovou aplikaci na toto téma.

2023

jméno, příjmení, tituly

Mgr. Jakub Bachtík

archivář, 1. 3. 2019

Ing. arch. Vít Jesenský, Ph.D.

č.

1

2

3

metodická a odborná příprava a vyhodnocení rozhovorů

rešerše z literatury a archivní rešerše při přípravě a ověřování rozhovorů

Garant: organizace výzkumu: metodická příprava, a koordinace rozhovorů; realizace a editace vybraných rozhovorů

pracovní náplň při řešení oblasti

0,00 + odměna

0,20

0,00 + odměna

úvazek

Archivně zkoumat zprávy k osobnostem památkové péče, dotazníkově šetřit a zaznamenávat svědectví žijících osobností památkové péče ve vztahu k zásadním
památkovým akcím.

2022

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY

Sestavit přehled a vyhodnotit dostupnou literaturu a prameny k problematice dějin památkové péče v českých zemích druhé poloviny 20. století. Sestavit přehled
žijících pamětníků, stanovit kritéria, sestavit odborné dotazníky a struktury zápisu.

II.1 Dějiny české památkové péče 2. poloviny 20. století prostřednictvím svědectví klíčových osobností oboru [Dějiny památkové péče]

2021

Dílčí cíl

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

II. Dějiny památkové péče v českých zemích

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: II. Dějiny památkové péče v českých zemích

Kontrolovatelné cíle
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rok

autor/autoři

rok

autor/autoři

0

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný aplikovaný výzkum. Na rozdíl od jiných možností financování
výzkumu umožňuje IP DKRVO provádět základní výzkum, jehož výsledky následně mohou umožnit realizovat aplikovaný výzkum.

II.1
II.1

Článek z dějin památkové péče – biografie významné osobnosti, nebo reflexe zásadní památkové akce

Odborná kniha k problematice individuální profesní kariéry jednotlivých osobností, významných událostí oboru a zprostředkované poznání nežijících
představitelů oboru

2022

2023

Jost

B

II.1

Článek z dějin památkové péče – biografie významné osobnosti, nebo reflexe zásadní památkové akce

2021

Jost

výzkumný cíl

stručný popis / charakteristika výsledků

rok

typ

B) Publikační výsledky

0

A) Aplikované výsledky
II.1

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný základní výzkum. Na rozdíl od jiných možností financování
výzkumu umožňuje IP DKRVO provádět základní výzkum.

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný základní výzkum.

název výsledku

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný aplikovaný výzkum. Na rozdíl od jiných možností financování
výzkumu umožňuje IP DKRVO provádět základní výzkum, jehož výsledky následně mohou umožnit realizovat aplikovaný výzkum.

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný aplikovaný výzkum. Na rozdíl od jiných možností financování
výzkumu umožňuje IP DKRVO provádět základní výzkum, jehož výsledky následně mohou umožnit realizovat aplikovaný výzkum.

název výsledku

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

B) Publikační výsledky

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO

B) Publikační výsledky

typ

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

Mgr. Michaela Ryšková

Výzkumná oblast je zaměřena na průmyslové obory a klíčové industriální lokality, které zůstaly dosud stranou systematické dokumentace a hodnocení z hlediska
památkové péče. Obsahem výzkumu je rozvíjení oborových průzkumů jednotlivých industriálních odvětví, klíčových průmyslových aglomerací a oblastí včetně
souvisejících systémových vazeb a průzkumy zaměřené na regionální témata. Významnou součástí je revidování starších nedostatečných průzkumů za účelem zanesení
nových poznatků do informačních systémů NPÚ a zpracování návrhů na prohlášení za kulturní památky.

Garant

Charakteristika
oblasti

2021

2020

2019

Dílčí cíl

Textilní výroba: Publikačně analyzovat a vyhodnotit pramenná zjištění k tématu kulturního dědictví textilního průmyslu Jesenicka a Šumperska v anglickém jazyce.

Páteřní železniční tratě: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní dokumentaci a průzkumy k tématu Rakouské severozápadní dráhy s komparací k dalším tratím
na území České republiky.

Elektrifikace: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy k tématu elektráren východních Čech.

Sklářství: Publikačně komplexně vyhodnotit kulturní dědictví sklářství borsko-šenovské oblasti.

Textilní výroba: Publikačně vyhodnotit průzkumy textilního průmyslu šumperské a jesenické lnářské oblasti v komparaci s textilní výrobou na Moravě a ve Slezsku
s přesahy na území Čech.

Páteřní železniční tratě: Publikačně vyhodnotit téma Rakouské severozápadní dráhy a koněspřežných drah s komparací k dalším tratím na území České republiky.

Elektrifikace: Zkoumat archivně a terénními průzkumy elektrárny západních, jihozápadních a středních Čech s přesahy mimo vymezené území a zjištění publikačně
analyzovat.

Sklářství: Aplikačně a publikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkum sklářství středních Čech.

Cukrovarnictví: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy cukrovarů Zlínského kraje v komparaci s památkami cukrovarnictví dalších oblastí.

Páteřní železniční tratě: Revidovat, aktualizovat a publikačně vyhodnotit nové poznatky v oblasti výzkumu Severní dráhy císaře Ferdinanda oproti úrovni poznání k roku
2012, především odborné knize Kulturní dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda.

Elektrifikace: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkum elektráren severozápadních Čech (Aš–Liberec) a přilehlých oblastí středních Čech s přesahy mimo
vymezené území podle vývojových souvislostí (např. západní, jihozápadní a střední Čechy).

Sklářství: Publikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkum sklářství středních Čech. Publikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy skláren borsko-šenovské
oblasti, komparovat materiál s doklady sklářství dalších oblastí (včetně dokumentace mimo uvedenou oblast).

Sklářství: Publikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy skláren borsko-šenovské oblasti, komparovat materiál s doklady sklářství dalších oblastí (včetně
dokumentace mimo uvedenou oblast).

Cukrovarnictví: Dokumentovat a vyhodnotit archivní a terénní průzkumy cukrovarů Zlínského kraje, komparovat s doklady cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku
s přesahy na území Čech a publikačně analyzovat provedené průzkumy převážně k tématu cukrovarnictví na území Zlínského kraje.

III.1 Oborové průzkumy, zaměřené na významná a dosud uceleně nezpracovaná odvětví jako cukrovarnictví, sklářství, elektrifikace, železniční doprava (páteřní tratě),
textilní výroba, industriální archeologie [Oborové průzkumy]

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

III. Industriální dědictví

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: III. Industriální dědictví

Kontrolovatelné cíle
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Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

Kontrolovatelné cíle

2023

Dílčí cíl

2023

2022

Zkoumat plošnou dokumentaci nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných území a regionálních témat a revidovat starší průzkumy. Zanést poznatky
do informačních systémů NPÚ a zpracovat návrhy na prohlášení za kulturní památky.

jméno, příjmení, tituly

Mgr. Michaela Ryšková

Mgr. Alena Borovcová, Ph.D.

Mgr. Ján Čáni, 2019–2020

Ing. arch. Eva Dvořáková

č.

1

2

3

4

0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna

Garant: zpracovávání archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčích cílů Cukrovarnictví a Textilní
průmysl, příprava a realizace předem definovaných výsledků

garant dílčího cíle Páteřní železniční tratě, provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním
dílčího cíle, příprava a realizace předem definovaných výsledků

provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Sklářství na území středních Čech,
příprava a realizace předem definovaných výsledků

provádění terénních průzkumů koněspřežných drah, rešerše literatury a archivních pramenů, vyhodnocení, příprava a realizace předem
definovaných výsledků

pracovní náplň při řešení oblasti

úvazek

III.2 Regionální výzkumy, zaměřené na vybraná místní specifika. Zanesení poznatků do informačních systémů NPÚ a zpracování návrhů na prohlášení za kulturní
památku [Regionální výzkumy]

Textilní výroba: Souhrnně aplikačně analyzovat a vyhodnotit téma historického vývoje textilního průmyslu Jesenicka a Šumperska.

Železniční tratě: Komplexně aplikačně analyzovat a vyhodnotit téma koněspřežných drah. Připravit a publikovat odbornou knihu k tématu Rakouské severozápadní
dráhy v anglické jazykové mutaci.

Elektrifikace: Komplexně shrnout, vyhodnotit a aplikačně analyzovat elektrárenství na území Čech (s přesahy mimo vymezené území). Zahájit přípravu pro vytvoření
typologie elektrárenských objektů a zařízení.

Cukrovarnictví: Komplexně shrnout, vyhodnotit a publikačně analyzovat kulturní dědictví cukrovarnictví na území Moravy a Slezska.
Sklářství: Komplexně shrnout, vyhodnotit a aplikačně analyzovat sklářství borsko-šenovské oblasti jako pilotního území systematické dokumentace sklářství na území
ČR.

Páteřní železniční tratě: Souhrnně publikačně vyhodnotit téma kulturního dědictví Rakouské severozápadní dráhy s přesahy k dalším tratím.
Industriální archeologie: Provést archeologické průzkumy, dokumentovat a vyhodnotit nálezy. Průběžně publikačně vyhodnocovat poznatky realizovaných
archeologických výzkumů k aktuálním tématům.

Elektrifikace: Zkoumat a analyzovat archivní a terénní průzkumy elektráren severních a středních Čech s přesahy mimo vymezené území a publikačně
komplexně vyhodnotit dokumentaci severních a středních Čech.

Sklářství: Připravit a publikovat odbornou knihu k tématu kulturního dědictví borsko-šenovské sklářské oblasti v anglickém jazyce.

Cukrovarnictví: Dokončit dokumentaci a vyhodnocení cukrovarnictví Kraje Vysočina, komparovat materiál s památkami cukrovarnictví dalších oblastí. Aplikačně
vyhodnotit poznatky.

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY

Kontrolovatelné cíle

Národní památkový ústav

117

118
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0,00 + odměna

garant dílčího cíle Industriální archeologie, provádění archeologických průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího
cíle, příprava a realizace předem definovaných výsledků

Mgr. Michal Zezula

18

pracovní náplň při řešení oblasti

archivní rešerše cizojazyčných materiálů při řešení dílčích cílů Cukrovarnictví, Páteřní železniční tratě a Industriální archeologie

archivní rešerše cizojazyčných materiálů při řešení dílčích cílů Cukrovarnictví, Páteřní železniční tratě a Industriální archeologie

jméno, příjmení, tituly

7x archivní rešerše cizojazyčných materiálů, 2019

5x archivní rešerše cizojazyčných materiálů, 2020

č.

19

20

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – OON

0,00 + odměna

provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Sklářství na území středních Čech,
příprava a realizace předem definovaných výsledků

Ing. arch. Eva Volfová,
2019–2020

17

154 h

172 h

ekvivalent úvazku
(hod/rok)

0,00 + odměna

provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Sklářství na území středních Čech,
příprava a realizace předem definovaných výsledků

Mgr. et Mgr. Jana Tichá,
2019–2020

15

16

Mgr. Karel Sklenář

14

0,00 + odměna

odborný pracovník, 6 osob

13

0,00 + odměna

zpracovávání kresebných rekonstrukcí k vybraným objektům a areálům v souvislosti s plněním jednotlivých dílčích cílů oborových
výzkumů

Mgr. Radek Míšanec

12

konzultant jednotlivých dílčích cílů oborových průzkumů, garant dílčího cíle Elektrifikace, spolupráce na plnění dílčího cíle Cukrovarnictví

0,00 + odměna

Ing. arch. Jaroslav Staněk

doc. Miloš Matěj, Ph.D.

11

příprava map s odborným obsahem, práce s informačními systémy NPÚ v souvislosti s přípravou a realizací jednotlivých dílčích cílů

0,00 + odměna

Pavel Maren

10

0,00 + odměna

provádění archeologických průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Industriální archeologie, příprava
a realizace předem definovaných výsledků

provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Cukrovarnictví, příprava a realizace
předem definovaných výsledků

Mgr. Pavel Malík

9

0,00 + odměna

provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Sklářství, příprava a realizace
předem definovaných výsledků

0,00 + odměna

Mgr. Miroslav Kolka

8

0,00 + odměna

provádění archeologických průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Industriální archeologie, příprava
a realizace předem definovaných výsledků

archivní a terénní průzkumy a jejich vyhodnocení v souvislosti s regionálními průzkumy a revizí starších průzkumů, vytváření záznamů
v informačních systémech NPÚ

Mgr. František Kolář

7

0,00 + odměna

provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Elektrifikace, příprava a realizace
předem definovaných výsledků

0,00 + odměna

Mgr. Jiří Chmelenský

6

0,00 + odměna

provádění archivních a terénních průzkumů a jejich vyhodnocení v souvislosti s plněním dílčího cíle Sklářství, příprava a realizace
předem definovaných výsledků

zpracovávání schémat k vybraným objektům, areálům a technologiím v souvislosti s plněním jednotlivých dílčích cílů oborových výzkumů

Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D.

5
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archivní rešerše cizojazyčných materiálů při řešení dílčích cílů Cukrovarnictví, Páteřní železniční tratě a Industriální archeologie

archivní rešerše cizojazyčných materiálů při řešení dílčích cílů Cukrovarnictví, Páteřní železniční tratě a Industriální archeologie

odborná spolupráce na řešení dílčího cíle Textilní průmysl, podíl na přípravě publikace – historie, technologie

odborná spolupráce na řešení dílčích cílů Elektrifikace, Páteřní železniční tratě, Sklářství, Cukrovarnictví, Industriální archeologie

4x archivní rešerše cizojazyčných materiálů, 2022

2x archivní rešerše cizojazyčných materiálů, 2023

4x odborné konzultace,
2019–2020

4x odborné konzultace,
2019–2022

2x odborné konzultace, 2023

2x recenzní posudek, 2020

2x recenzní posudek, 2021

2x recenzní posudek, 2022

2x recenzní posudek, 2023

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0

autor/autoři

2016

2013

2014

Jrec

B

B

druh rok

58 h

58 h

58 h

58 h

142 h

285 h

570 h

72 h

112 h

72 h

RIV/75032333:_____/13:#0003577

Shrnutí problematiky průzkumu montánní krajiny Krušnohoří

Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury
Krušnohoří

Kulturní dědictví Vítkovických železáren

Tomáš Karel,
Alžběta Kratochvílová,
Ondřej Malina

Tomáš Karel,
Alžběta Kratochvílová (eds.)

Miloš Matěj,
Irena Korbelářová,
Ludvík Tejzr

RIV/75032333:_____/14:#0003623

RIV/75032333:_____/16:N0000088

název výsledku

IS VaVaI

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F14%3A%230003623

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F13%3A%230003577

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F16%3AN0000088

odkaz pod IS VaVaI

IP DKRVO umožňuje preferovat základní výzkum, proto byly prioritně řešeny výsledky základního výzkumu. Aplikované výsledky vznikaly v projektu
NAKI Industriální dědictví Moravy a Slezska kódem DF12P01OVV039.

název výsledku

autor/autoři

B) Publikační výsledky

0

druh rok

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

recenzní posudky publikace Kulturní dědictví cukrovarnictví Moravy a Slezska

recenzní posudky publikace Severozápadní dráhy

recenzní posudky publikace Kulturní dědictví sklářství borsko-šenovské oblasti

recenzní posudky publikace Kulturní dědictví lnářství Jesenicka a Šumperska

odborná spolupráce na řešení dílčích cílů Elektrifikace, Páteřní železniční tratě, Sklářství, Cukrovarnictví, Industriální archeologie

archivní rešerše cizojazyčných materiálů při řešení dílčích cílů Cukrovarnictví, Páteřní železniční tratě a Industriální archeologie

3x archivní rešerše cizojazyčných materiálů, 2021

21
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2015

2016

B

B

Karel Kuča

2016

Nmap

2013

B

Michaela Ryšková

autor/autoři

IS VaVaI
RIV/75032333:
_____/13:
#0003992

Kulturní dědictví
textilního průmyslu
Frýdku-Místku / The
cultural heritage of
the Frýdek-Místek
textile industry

IS VaVaI

název výsledku

Památkové vyhodnocení lokality
Ostrava – Jubilejní
kolonie

název výsledku

Specializovaná mapa s odborným obsahem elektráren severozápadních Čech

Specializovaná mapa s odborným obsahem cukrovarů Zlínského kraje

Specializovaná mapa s odborným obsahem skláren středních Čech

2019

2020

2020

Nmap

Nmap

stručný popis / charakteristika výsledků

III.1

III.1

III.1

výzkumný
cíl

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
7613-kulturni-dedictvi-textilniho-prumyslu-frydku-mistku-the-cultural-heritage-of
-the-frydek-mistek-textile-industry

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F
13%3A%230003992%21RIV16-MK0-75032333

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=437699

Národní památkový ústav, Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj, Magistrát města Ostravy, úřad územního
plánování, zpracovatelé územně plánovací dokumentace, relevantní obory vysokého školství, širší odborná
veřejnost se zájmem o architektonické a urbanistické
dědictví
odkaz na výsledek

odkaz na výsledek

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2
F75032333%3A_____%2F16%3AN0000089

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F15%3A%230004137

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F14%3A%230003641

využití výsledku

RIV/75032333:_____/16:N0000089

RIV/75032333:_____/15:#0004137

RIV/75032333:_____/14:#0003641

odkaz pod IS VaVaI

odkaz pod IS VaVaI

Nmap

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

rok

typ

B) Publikační výsledky

autor/autoři

rok

typ

A) Aplikované výsledky

Kulturní dědictví Severní státní dráhy

The Cultural Heritage of the Vítkovice Ironworks

Miloš Matěj,
Irena Korbelářová,
Ludvík Tejzr

Alena Borovcová

Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí

Miroslav Kolka

D2. Další výsledky VO

2014

B
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III.2

Specializovaná mapa s odborným obsahem textilních továren Jesenicka a Šumperska

Specializovaná mapa s odborným obsahem skláren borsko-šenovské oblasti

Specializovaná mapa s odborným obsahem koněspřežných drah

Aplikované výsledky u dílčího cíle Regionalní výzkumy nebudou uplatňovány z důvodu jeho prioritního zaměření na základní výzkum jako
východisko pro provedení revize dřívějších průzkumů a jejich zhodnocení z hlediska aktuálních potřeb památkové péče. Později budou takto
získané výsledky využity pro realizaci map s odborným obsahem.

2023

2023

2023

0

Nmap

Nmap

Nmap

0

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2019

2020

2021

2021

2021

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

B

B

B

B

B

III.1

III.1

Odborná kniha – anglická jazyková mutace publikace – shrnující kulturní dědictví textilní (zejm. lnářské) výroby Jesenicka a Šumperska
(v elektronické verzi)

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví sklářství borsko-šenovské oblasti

III.1

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví textilní (zejm. lnářské) výroby Jesenicka a Šumperska (v tištěné verzi)

III.1

III.1

Odborná kniha k problematice kulturního dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda, aktualizované a rozšířené 2. vydání odborné knihy Kulturní
dědictví Severní dráhy císaře Ferdinanda

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví textilní (zejm. lnářské) výroby Jesenicka a Šumperska

III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

výzkumný cíl

III.1

III.1

III.1

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy industriální archeologie

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy elektráren / elektrifikace Čech

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy industriální archeologie

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy cukrovarnictví Moravy a Slezska

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy industriální archeologie

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy železničních tratí

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy elektráren / elektrifikace Čech

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy sklářství

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy sklářství

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy cukrovarnictví Moravy a Slezska

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

Jost

typ

B) Publikační výsledky

III.1

Specializovaná mapa s odborným obsahem cukrovarů kraje Vysočina

2022

Nmap

III.1

Specializovaná mapa s odborným obsahem staveb Rakouské severozápadní dráhy

2021

Nmap

III.1

Specializovaná mapa s odborným obsahem elektráren východních Čech

2021

Nmap
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2022

2022

2022

2023

2023

2023

0

B

B

B

B

B

B

0

III.1
III.2

Publikační výsledky u III.2 Regionálních výzkumů nebudou uplatňovány. Výsledky provedeného výzkumu budou zhodnoceny formou zanesení
poznatků do informačních systémů NPÚ a na jejich základě budou zpracovány návrhy na prohlášení za kulturní památky.

III.1

III.1

III.1

III.1

III.1

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví Rakouské severozápadní dráhy (v elektronické verzi)

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví Rakouské severozápadní dráhy (v tištěné verzi)

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví cukrovarnictví Moravy a Slezska

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví Rakouské severozápadní dráhy

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví sklářství borsko-šenovské oblasti (v elektronické verzi)

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví sklářství borsko-šenovské oblasti (v tištěné verzi)
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Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Výzkumná oblast je zaměřena na hlubší poznání hodnot, skladby a dalších materiálově technologických vlastností historických materiálů (zejména historických
omítek a malt, částí staveb a jejich výbavy ze dřeva, kovu a kamene) a moderních instrumentálních metod jejich zkoumání. Dále je zaměřena na metody záchrany
inspirované tradičními materiály a postupy a na širokou popularizaci výsledků výzkumů. Obsahem oblasti jsou aktuální potřeby památkové praxe při obnovách
a údržbě památkového, zejména – ale ne výhradně – stavebního fondu.

Garant

Charakteristika
oblasti

Zkoumat a syntetizovat poznatky k tématu barevnosti historických fasád. Publikovat odborný článek k tématu.

Zkoumat vzorky historických materiálů (historické omítky, dřevo a kov). Analyzovat, komparovat a syntetizovat výsledky. Publikovat manuál pro odběry vzorků pro účely
laboratorního stratigrafického průzkumu.

Zkoumat a shrnout výsledky existujících a nově doplněných materiálově technologických průzkumů omítek charakteristických pro stavby vzniklé ve 20. století.
Publikovat článek k tématu.

Zkoumat vhodnost využití pokročilých metod dokumentace povrchů omítek historických staveb pro rekonstrukci metod jejich povrchového zpracování (trasologie
omítek). Publikovat odborný článek k tématu.

IV.2 Vědecké zhodnocení stávajících a definice nových materiálů a metod záchrany historických materiálů a popularizace výsledků výzkumu
[Záchrana historických materiálů]

Zkoumat, interpretovat a syntetizovat materiálové vlastnosti speciálně upravených typů vápenných pojiv. Publikovat článek k tématu.

Zkoumat, interpretovat a syntetizovat materiálové vlastnosti malt připravených ze speciálně upravených typů vápenných pojiv na základě realizace multikriteriálních
laboratorních průzkumů. Publikovat článek k tématu.

Zkoumat in situ, dokumentovat a vyhodnotit opravy povrchových úprav dřeva a kování historických oken. Publikovat článek k tématu.

Vyhodnotit pokročilé metody dokumentace povrchů historických omítek a rekonstruovat metody jejich povrchového zpracování (trasologie omítek).

2021

2022

2023

Dílčí cíl

2019

2020

2022

2023

IV.1 Vědecké zpracování památkových hodnot a materiálově technologických vlastností historických materiálů a popularizace výsledků
[Vlastnosti historických materiálů]

2019

Dílčí cíl

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu

Kontrolovatelné cíle

Kontrolovatelné cíle

124
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Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Ing. Veronika Burianová

Mgr. Vladislava Hůlková

Ing. Zuzana Huzyčová

Ing. Petr Kuneš, Ph.D.

Ing. Gabriela Setunská

1

2

3

4

5

6

0,00 + odměna

samostatně řeší oba dílčí cíle v oblasti památek ze dřeva, provádí rešerše, průzkumy in situ a laboratorní průzkumy, spolupodílí se
na přípravě popularizačního projektu

2016

Dagmar Michoinová

autor/autoři

2014

B

Příprava vápenných malt v péči o stavební památky

(Ne)tušené možnosti popularizace záchrany památek i práce
památkáře

Dagmar Michoinová,
Gabriela Setunská

2014

Jrec

Dagmar Michoinová

Průzkum povrchových úprav Památníku Tomáše Bati ve Zlíně

Petr Kuneš,
Dagmar Michoinová,
Vladislava Krajčová

2014

Jrec

RIV/75032333:_____/14:#0003785

RIV/75032333:_____/14:#0003786

RIV/75032333:_____/13:#0003436

Příspěvek k modifikaci vlastností vápenných malt tradičními
organickými přísadami

Dagmar Michoinová

IS VaVaI

RIV/75032333:_____/16:N0000005

název výsledku

2013

autor/autoři

Příprava vápenných malt na bázi vzdušného vápna

název výsledku

Jrec

druh rok

B) Publikační výsledky

Npam

druh rok

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO
IS VaVaI

0,00 + odměna

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F14%3A%230003785

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F14%3A%230003786

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F13%3A%230003436

odkaz pod IS VaVaI

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F16%3AN0000005

odkaz pod IS VaVaI

podílí se na laboratorním i administrativním plnění obou dílčích cílů a samostatně organizačně zajišťuje popularizační projekt

0,00 + odměna

0,20

samostatně řeší téma omítek 20. století, podílí se na rešerších, in situ a laboratorních průzkumech v obou dílčích cílech v oblasti
vápenných materiálů, publikuje výsledky, odborně koncipuje a realizuje popularizační projekt

postytuje konzultace v oblasti kamene v rámci obou dílčích cílů, publikuje výsledky výzkumu

0,00 + odměna

0,00 + odměna

Garant: vede tým, odborně garantuje výstupy, provádí rešerše, laboratorní a in situ průzkumy obou dílčích cílů v oblasti vápenných
materiálů, publikuje výsledky, koncipuje, odborně garantuje a realizuje náplň popularizačního projektu

samostatně řeší oba dílčí cíle v oblasti památek z kovu, provádí rešerše, in situ a laboratorní průzkumy

úvazek

pracovní náplň při řešení oblasti

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

jméno, příjmení, tituly

č.

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY
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rok

autor/autoři

Jedná se o výzkum, který byl zatím plně řešen v rámci IP DKRVO.

Jedná se o výzkum, který byl zatím plně řešen v rámci IP DKRVO.

název výsledku

0

0

Článek k tématu průzkum barevnosti historických fasád

Článek k tématu vlastnosti speciálních vápenných pojiv pro obnovu památek

Článek k tématu vlastnosti malt ze speciálních vápenných pojiv pro obnovu památek

Článek k tématu omítky 20. století

Článek k tématu obnova povrchových úprav dřeva a kování historických oken

Článek k tématu povrchy a povrchové úpravy stavebních materiálů

2019

2019

2020

2022

2022

2023

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

IV.1

IV.2

IV.1

IV.2

IV.2

IV.1

výzkumný cíl

IV.2

Výsledky aplikovaného výzkumu nejsou zatím uplatňovány, neboť jejich realizaci musí předcházet hloubkový základní výzkum, který bude
proveden v průběhu naplňování tohoto dílčího cíle. Výsledky budou následně podkladem pro zpracování památkového postupu.

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

IV.1

výzkumný
cíl

Památkový postup k tématu odběrů vzorků historických omítek pro účely laboratorního stratigrafického průzkumu

stručný popis / charakteristika výsledků

Jost

typ

B) Publikační výsledky

2021

Npam

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

B) Publikační výsledky

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO
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PhDr. Martina Indrová

Výzkumná oblast je zaměřena na vytvoření koncepcí rozvoje aktivit formálního i neformálního vzdělávání, návazně na výsledky NAKI „Vzdělávací role Národního
památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“ (DF12P01OVV014), financovaného MK v letech 2012–2015, a jejich
aplikaci do praxe všech regionů. Obsahem výzkumné oblasti je zaměření zejména na dvě specifické skupiny, seniory a úředníky úseků památkové péče a stavebních
úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů, s nimiž dosud NPÚ systematicky nepracoval. Dále pak na vzdělávání řemeslníků v oblasti
památkové obnovy a dětského návštěvníka památek.

Garant

Charakteristika
oblasti

Formou workshopu k tématu autenticity v památkové péči zaměřeného na úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů testovat budoucí vzdělávací program na toto téma.

Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné koncepce a jako zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ
aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

Provést dotazníkové šetření na místní správu a samosprávu – rešerše požadavků a zaměření vzdělávacích programů pro výkon státní památkové péče.

Analyzovat stávající stav nabídky odborného vzdělávání v oblasti řemeslné obnovy na objektech s památkovou hodnotou.

Analyzovat stav vzdělávacích programů pro seniory v rámci NPÚ i mimo NPÚ, komparačně analyzovat a vytvořit návrhy na nastavení programů.

Formou workshopu k tématu detail v architektuře zaměřeného na úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů
a krajských úřadů testovat budoucí vzdělávací program na toto téma. Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné koncepce a jako
zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

Analyzovat aktuální nabídky edukačních programů pro dětské návštěvníky památek v rámci NPÚ i mimo NPÚ, komparační analýza a návrhy řešení.

Publikačně vyhodnotit výsledky zjištění k tématu vzdělávacích programů pro seniory.

Formou workshopu k tématu postupy památkových obnov – projektová a předprojektová příprava zaměřeného na úředníky úseků památkové péče
a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů testovat budoucí vzdělávací program k tomuto tématu.

Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné koncepce a jako zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ
aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

Organizovat konferenci k tématu výchova a vzdělávání v oblasti kulturního dědictví. Prezentovat výsledky projektu a konfrontovat je s ostatními podobně zaměřenými
institucemi v oblasti péče o kulturní dědictví.

Formou workshopu k tématu celkových obnov velkých památkových areálů zaměřeného na úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí
s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů testovat budoucí vzdělávací program na toto téma.

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2022

V.1 Tvorba koncepcí vzdělávacích programů [Koncepce vzdělávání]

2019

Dílčí cíl

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

Kontrolovatelné cíle
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Vytvořit koncepci kurzů řemeslné obnovy pro řemeslníky-specialisty na památkovou obnovu.

Vytvořit koncepci vzdělávacích programů cílených na rodiny s dětmi a na dětské návštěvníky památek.

Vytvořit koncepci vzdělávacích programů pro seniory.

Vytvořit vzdělávací program zaměřený na úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů.

Publikačně vyhodnotit problematiku k tématu celoživotního vzdělávání v oboru památkové péče.

2023

2023

2023

2023

2023

PhDr. Martina Indrová

Mgr. Kateřina Dryáková

PhDr. Martin Pácal

Mgr. Kateřina Samojská

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.

1

2

3

4

5

0,00 + odměna

0,20

0,00 + odměna

metodik cílové skupiny úředníci úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských
úřadů, příprava a tvorba obsahu programů, koordinace spolupráce s ÚOP a ÚPS při aplikaci programů a koordinace sběru dat pro
analýzy a pro evaluaci, příprava koncepce, tvorba článku do recenzovaného neimpaktovaného periodika k tématu celoživotního
vzdělávání v oboru památkové péče

metodik cílové skupiny rodiny s dětmi a oblasti spolupráce NPÚ se vzdělávacími institucemi, příprava a tvorba obsahu programů,
koordinace spolupráce s ÚOP a ÚPS při aplikaci programů a koordinace sběru dat pro analýzy a pro evaluaci, příprava 2 koncepcí,
koordinace 2 konferencí a workshopů

metodik cílové skupiny úředníci úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských
úřadů, příprava a tvorba obsahu programů, koordinace spolupráce s ÚOP a ÚPS při aplikaci programů a koordinace sběru dat pro
analýzy a pro evaluaci, příprava koncepce, tvorba článku do recenzovaného neimpaktovaného periodika k tématu celoživotního
vzdělávání v oboru památkové péče

jméno, příjmení, tituly

2 osoby, 2019–2023

č.

6

analýzy výzkumných zjištění, terénní výzkum, odborné konzultace, zpracování rešerší a dalších podkladů

pracovní náplň při řešení oblasti

300 h

ekvivalent úvazku
(hod/rok)

0,20

0,00 + odměna

metodik cílové skupiny rodiny s dětmi a oblasti spolupráce NPÚ se vzdělávacími institucemi, příprava a tvorba obsahu programů,
koordinace spolupráce s ÚOP a ÚPS při aplikaci programů a koordinace sběru dat pro analýzy a pro evaluaci, příprava 2 koncepcí, koordinace 2 konferencí a workshopů

Garant: metodik cílové skupiny senioři, příprava a tvorba obsahu programů, koordinace spolupráce s ÚOP a ÚPS při aplikaci
programů a koordinace sběru dat pro evaluaci, vypracování koncepce pro cílovou skupinu senioři, koordinace přípravy všech
5 koncepcí, tvorba článku v recenzovaném odborném periodiku k tématu vzdělávacích programů pro seniory

pracovní náplň při řešení oblasti

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – OON

jméno, příjmení, tituly

č.

úvazek

Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné koncepce a jako zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ
aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

2022

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY
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0

autor/autoři

autor/autoři

IS VaVaI
RIV/00216224:
14410/15:
00080374

RIV/00216224:
14410/16:
00087556

RIV/00216224:
14410/16:
00087555

název výsledku

Interaktivní odborná mapa
edukačních programů na
památkových objektech
v České republice

Památky nás baví 5. Objevujeme kulturní dědictví bez
bariér. Metodika tvorby, realizace a hodnocení kvality
edukačních programů v oblasti péče o kulturní dědictví
pro účastníky se speciálními
vzdělávacími potřebami

autor/autoři

Dušan Klapko
a kolektiv

Hana Havlůjová,
Petr Hudec,
Martina IndrováVeselá a kolektiv

Památky nás baví 4. Kulturní
dědictví jako příležitost
pro učení všech generací.
Hana Havlůjová,
Metodika tvorby, realizace
Kateřina Charvátová,
a hodnocení kvality edukačMartina Indrováních programů v oblasti
Veselá a kolektiv
péče o kulturní dědictví pro
neformální a informální
učení

rok

2015

2016

2016

Nmap

Nmet

Nmet

http://iispp.npu.
cz/mis_public/
documentDetail.
htm?id=471394

http://iispp.npu.
cz/mis_public/
documentDetail.
htm?id=471393

pracovníci Národního památkového ústavu, odborná
veřejnost a laičtí zájemci o kulturní dědictví, pedagogové a žáci všech stupňů škol, pracovníci v cestovním
ruchu
pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech, správci, kasteláni a průvodci na
památkových objektech, správci sbírek zpřístupněných
památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci
v cestovním ruchu i v neziskových organizacích se
zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci
poradenských center i neziskových organizací věnující
se občanům se zdravotním postižením či ohroženým
sociálním vyloučením, speciální pedagogové
pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech, správci, kasteláni a průvodci na
památkových objektech, správci sbírek zpřístupněných
památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci
v cestovním ruchu i v neziskových organizacích se
zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci
poradenských center i neziskových organizací věnující
se občanům se zdravotním postižením či ohroženým
sociálním vyloučením, speciální pedagogové

https://www.rvvi.cz/
riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n
=0&h=RIV%2F002162
24%3A14410%2F15%
3A00080374

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F0021
6224%3A14410%2F16%
3A00087555

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F0021
6224%3A14410%2F16%
3A00087556

https://www.pamatkynasbavi.cz/cs

využití výsledku

odkaz pod IS VaVaI

odkaz na výsledek

Jedná se o novou oblast výzkumu řešenou v rámci IP DKRVO. Doposud byla témata spojená s touto oblastí řešena v projektu NAKI DF12P01OVV014:
https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=DF12P01OVV014

název výsledku

Aplikované výsledky vznikaly v projektu NAKI „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky“ (DF12P01OVV014).

název výsledku

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO

druh rok

B) Publikační výsledky

0

druh rok

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech
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RIV/00216224:
14410/16:
00087554

RIV/00216224:
14410/16:
00087553

RIV/00216224:
14410/16:
00087552

Památky nás baví 3. Potenciál kulturního dědictví
pro vysokoškolské a dalHana Havlůjová,
ší vzdělávání pedagogů.
Kateřina Charvátová,
Metodika tvorby, realizace
Martina Indrováa hodnocení kvality edukačVeselá a kolektiv
ních programů v oblasti
péče o kulturní dědictví pro
terciální vzdělávání

Památky nás baví 2. Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškolákům.
Metodika tvorby, realizace
a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti
péče o kulturní dědictví pro
sekundární vzdělávání

Památky nás baví 1. Objevujeme kulturní dědictví s předškoláky a žáky
1. stupně základních škol.
Metodika tvorby, realizace
a hodnocení kvality edukačních programů v oblasti
péče o kulturní dědictví pro
primární vzdělávání

Hana Havlůjová,
Petr Hudec,
Martina IndrováVeselá a kolektiv

Hana Havlůjová,
Petr Hudec,
Martina IndrováVeselá a kolektiv

2016

2016

2016

Nmet

Nmet

Nmet

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F0021
6224%3A14410%2F16%
3A00087552

https://www.rvvi.cz/
riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n
=0&h=RIV%2F002162
24%3A14410%2F16%
3A00087553

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F0021
6224%3A14410%2F16%
3A00087554

http://iispp.npu.
cz/mis_public/
documentDetail.
htm?id=471384

pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech, správci, kasteláni a průvodci na
památkových objektech, správci sbírek zpřístupněných
památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci
v cestovním ruchu i v neziskových organizacích se
zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci
poradenských center i neziskových organizací věnující
se občanům se zdravotním postižením či ohroženým
sociálním vyloučením, speciální pedagogové
pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech, správci, kasteláni a průvodci na
památkových objektech, správci sbírek zpřístupněných
památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci
v cestovním ruchu i v neziskových organizacích se
zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci
poradenských center i neziskových organizací věnující
se občanům se zdravotním postižením či ohroženým
sociálním vyloučením, speciální pedagogové

http://iispp.npu.
cz/mis_public/
documentDetail.
htm?id=471391

pracovníci Národního památkového ústavu: v edukačních centrech, správci, kasteláni a průvodci na
památkových objektech, správci sbírek zpřístupněných
památek; pedagogové všech stupňů škol a kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pracovníci
v cestovním ruchu i v neziskových organizacích se
zaměřením na oblast kulturního dědictví, pracovníci
poradenských center i neziskových organizací věnující
se občanům se zdravotním postižením či ohroženým
sociálním vyloučením, speciální pedagogové
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0

V.1
V.1

Článek v recenzovaném odborném periodiku k tématu vzdělávacích programů pro seniory

Článek v recenzovaném odborném periodiku k tématu vzdělávacích programů pro úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí
s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů

2023

Jost

výzkumný cíl

V.1

výzkumný
cíl

2020

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

Výsledkem budou 4 koncepce spolupráce NPÚ a vzdělávací program (uvedené jako kontrolovatelné cíle pro r. 2023) a 4 workshopy, které navazují
na výsledky vytvořené v projektu NAKI „Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní
dědictví České republiky“ (DF12P01OVV014), financovaného MK ČR v letech 2012–2015, v podobě 5 certifikovaných metodik pro památkovou edukaci a vzdělávání dospělých v oblasti kulturního dědictví. Výzkumná oblast je nyní zaměřena na ověření uvedených postupů v systémové praxi
a rozšířena o novou cílovou skupinu – úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských
úřadů. Vzhledem k tomu, že nejde o plánované výsledky aplikovaného výzkumu podle Metodiky hodnocení VO MK, budou uplatněny jako neplánované výsledky.

stručný popis / charakteristika výsledků

Jost

typ

B) Publikační výsledky

0

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění
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Ing. arch. Naděžda Goryczková

Průzkum, dokumentace, zhodnocení a evidence architektury 20. století ve vybraných lokalitách a její posuzování z hlediska výtvarného a typologického – pražská
architektura 2. poloviny 20. století, sakrální architektura v Libereckém kraji, memoriální architektura v Ústeckém kraji (okresy Chomutov, Most a Teplice), individuální
bydlení v Jihočeském a Středočeském kraji (obec Černošice), obytná architektura v části města Brna (Královo Pole, Černá Pole, Husovice), stavby pro dočasné
ubytování a sportoviště, motoristické stavby, pražské metro; metodiky hodnocení staveb a obnovy těchto realizací; regionální výzkumy zaměřené na vybraná místní
specifika (Klatovsko, Brno – Dolnopolní ul.)

Garant

Charakteristika
oblasti

VI.1 Architektura

Zkoumat, dokumentovat, analyzovat, komparovat a interpretovat uměleckohistorické a stavební hodnoty architektury kulturních domů ve vztahu k památkové péči.
Zkoumat a dokumentovat venkovské kampeličky na Klatovsku.
Zkoumat válečnou memoriální architekturu z období 1914–1938 jako specifický stavební fenomén v návaznosti na dějiny 1. poloviny 20. století.

Zkoumat a dokumentovat obytnou architekturu města a předměstí v oblasti Královo Pole.
Zkoumat a analyzovat sakrální architekturu převážně se zaměřením na moderní evangelické stavby v Libereckém kraji.
Zkoumat a dokumentovat pražské metro jako dopravní stavbu a technickou památku, vyhodnotit architekturu a výtvarnou stránku projektu a stavební historii
předcházející projektu.
Zkoumat, dokumentovat a analyzovat válečnou memoriální architekturu období 1914–1938 převážně v okresech Chomutov, Most a Teplice.

Zkoumat a analyzovat historický vývoj ulice Dolnopolní v Brně.
Zkoumat a dokumentovat rodinné domy z 20. století převážně v Jihočeském kraji.
Publikačně analyzovat pražské metro, převážně hlavní části výstavby.
Architektonicky a památkově hodnotit ubytovací stavby v ČR převážně z 2. poloviny 20. století.
Komplexně analyzovat a vyhodnotit moderní sakrální stavby Libereckého kraje.
Zkoumat a komplexně vyhodnotit válečnou memoriální architekturu období 1914–1938 v okrese Litoměřice.

Zkoumat, analyzovat a komparovat typy staveb pro dočasné ubytování jako hotel, ubytovna, studentská kolej, internát aj. z období 2. poloviny 20. století.
Zkoumat a dokumentovat sportovní stavby a analyzovat jejich památkovou ochranu a zkoumat vývoj architektury sportovišť v Čechách ve 20. století.
Zkoumat fenomén bydlení převážně v oblasti Černé Pole a Husovice.
Zkoumat stavební vývoj škol ve 20. století převážně v Jihočeském kraji.
Zkoumat a publikačně analyzovat nejmladší část projektu pražského metra z 90. let minulého století.
Komplexně vyhodnotit, analyzovat a dokumentovat vilovou architekturu v Černošicích z období 19. a 20. století.

Dílčí cíl

2019

2020

2021

2022

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

VI. Moderní architektura 20. století

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: VI. Moderní architektura 20. století

Kontrolovatelné cíle
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Kontrolovatelné cíle

Kontrolovatelné cíle

Kontrolovatelné cíle
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Zkoumat a aplikačně analyzovat formou výstavy dílo architekta Vladimíra Krýši.

Zkoumat a publikačně analyzovat formou kritického katalogu k výstavě dílo architekta Vladimíra Krýši.

VI.3 Urbanistické celky

Výzkum a dokumentace urbanistického vývoje sídlištních celků 2. poloviny 20. století v Domažlicích a v Plzni z pohledu koncepce, občanské vybavenosti a pojednání
veřejného prostoru a urbanistického vývoje vilových čtvrtí v Plzni (Lochotín, Bezovka, Petrohrad a Karlov)

2021

2022

2023

Dílčí cíl

Charakteristika

Zkoumat, dokumentovat a analyzovat urbanismus vilových čtvrtí v Plzni, převážně se zaměřením na Lochotín, Bezovku, Petrohrad a Karlov.

Zkoumat, analyzovat a komplexně vyhodnotit dílo Camilla Sitteho převážně se zaměřením na autorské realizace na Ostravsku.

2020

2022

Zkoumat, analyzovat a hodnotit dílo žáků a následovníků Adolfa Loose v Československé republice ve vztahu k zahraniční tvorbě tohoto okruhu architektů, stavitelů
a umělců.
Zkoumat, analyzovat a komplexně vyhodnotit dílo Karla Kotase od počátků tvorby ve 20. letech 20. století po jeho závěr.
Zkoumat, analyzovat a komplexně vyhodnotit dílo Jakoba Schmeissnera.

2019

Zkoumat a dokumentovat urbanistický vývoj plzeňských předměstí.

Zkoumat a analyzovat dílo brněnských architektů, převážně Karla Láníka.

Charakteristika

2021

Výzkum osobností spjatých se stavební, architektonickou a uměleckou tvorbou a realizací 20. století (žáci Adolfa Loose, Karel Láník, Karel Kotas, Camillo Sitte,
Jakob Schmeissner, Vladimír Krýša)

Dílčí cíl

Zkoumat a dokumentovat urbanistický vývoj domažlických předměstí.

VI.2 Osobnosti

2023

2020

Analyzovat, komparovat a vyhodnotit stavebně, památkově a umělecky obytné a technické stavby Jihočeského kraje z období 20. století.
Komplexně analyzovat, komparovat a vyhodnotit stavebně, památkově a umělecky architekturu 2. poloviny 20. století na území hl. města Prahy včetně hraničních
technických památek, jako je např. metro.
Aplikačně a publikačně analyzovat válečnou memoriální architekturu v Ústeckém kraji z období 1914–1938 a publikačně analyzovat memoriální architekturu v okrese
Děčín z období 1914–1938.
Zkoumat a dokumentovat stavební vývoj plaveckých bazénů v ČR v období 20. století.
Zkoumat a dokumentovat obytnou výstavbu Masarykovy čtvrti v Brně v 1. čtvrtině 20. století.
Zkoumat a dokumentovat vilu Flora v Bílovicích nad Svitavou.
Zkoumat a dokumentovat sportovní stavby převážně v oblasti Moravy a Slezska.
Zkoumat a dokumentovat motoristické stavby.
Komplexně analyzovat a vyhodnotit ikonografii, ikonologii a symboliku, architektonické styly, konstrukci, typologii a historickou teorii sakrální architektury 2. poloviny
20. století v Československu.
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0,15
0,20

odborný výzkum MA na území Jihomoravského kraje, autor odborného článku

koordinace v rámci GnŘ, odborný výzkum na území celé ČR

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Praha, odborný výzkum MA na území hl. města Prahy

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Praha, odborný výzkum MA na území hl. města Prahy

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Praha, odborný výzkum MA na území hl. města Prahy,
kurátor výstavy o architektuře 2. poloviny 20. století na území města hl. Prahy, spoluautor kritického katalogu

koordinátor výzkumu MA na území Středočeského kraje, odborný výzkum MA v Černošicích

odborný výzkum MA na území hl. města Prahy, kurátor výstavy o architektuře 2. poloviny 20. století na území města hl. Prahy,
spoluautor kritického katalogu

Mgr. Jiří Bureš

Mgr. Pavla Cenková, Ph.D.

Mgr. Martin Cikán, 2019–2022

Jakub Drozda

Mgr. Eva Erbanová

Mgr. Aleš Homola

Ing. arch. Kateřina Horák
Goryczka, 2019–2021

Ing. arch. Kateřina Horák
Goryczka, 2022–2023

Mgr. Kateřina Houšková, 2020

Mgr. Kateřina Houšková,
2021–2022

Mgr. Kateřina Houšková, 2023

Mgr. Šárka Koukalová,
2019–2022

Ing. arch. Matyáš Kracík,
2021–2023

Bc. Lenka Lišková, 2019–2022

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0,00 + odměna

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Ústí nad Labem, odborný výzkum MA na území Ústeckého
kraje, spoluautor publikace

tvorba specializované mapy s odborným obsahem prezentující výsledky výzkumu věnovaného válečné memoriální architektuře
v Ústeckém kraji mezi lety 1914–1938

odborný výzkum, spoluator publikace na téma Camillo Sitte a jeho ostravské realizace

odborný výzkum MA na území Plzeňského kraje, kurátor výstavy na téma urbanistický vývoj plzeňských vilových čtvrtí
a předměstí, autor kritického katalogu

Mgr. Marta Pavlíková

Ing. Svatava Podrazilová
Hausknechtová

Mgr. Romana Rosová, Ph.D.,
2021

Ing. arch. Lenka Růžičková,
2019–2022

17

18

19

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,15

0,00 + odměna

0,20

0,10

0,00 + odměna

korekce a editace dat v Památkovém katalogu

koordinace v rámci GnŘ, odborný výzkum na území celé ČR

0,00 + odměna

koordinátor výzkumu MA na území Jihočeského kraje, odborný výzkum MA v Jihočeském kraji, kurátor výstavy o architektuře
2. poloviny 20. století na území Jihočeského kraje – o stavbách občanských, pro bydlení a technických; spoluautor kritického
katalogu

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

odborný výzkum MA v Jihočeském kraji

odborný výzkum MA na území Plzeňského kraje

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Brno, odborný výzkum MA na území Jihomoravského kraje

odborný výzkum MA na území Ústeckého kraje, spoluautor publikace

0,00 + odměna

2

Garant: odborný výzkum na území celé ČR, koordinace výzkumného cíle zaměřeného na výzkum moderní architektury
(dále jen MA) 20. století v NPÚ

Ing. arch. Naděžda Goryczková

úvazek

1

pracovní náplň při řešení oblasti

jméno, příjmení, tituly

č.

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY
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odborný výzkum MA na území Ústeckého kraje, spoluautor publikace

odborný výzkum MA na území hl. města Prahy

Mgr. Alena Sellnerová

Ing. arch. Anna Schránilová,
2021–2023

Mgr. Martin Strakoš

Ing. Petr Svoboda, 2021–2023

Mgr. Martin Šolc, 2021–2023

Petra Šternová, 2019–2021

Petra Šternová, 2022–2023

22

23

24

25

26

27

28

29

0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Liberec, odborný výzkum MA na území Libereckého kraje,
kurátor výstavy a spoluautor kritického katalogu

odborný výzkum MA v Jihočeském kraji, kurátor výstavy o architektuře 2. poloviny 20. století na území Jihočeského kraje –
o stavbách občanských, pro bydlení a technických; spoluautor kritického katalogu

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Plzeň, odborný výzkum MA na území Plzeňského kraje,
kurátor výstavy věnované urbanistickému vývoji plzeňských vilových čtvrtí a předměstí, autor kritického katalogu

koordinátor výzkumu moderní architektury v Metodickém centru moderní architektury (MCMA), odborný výzkum MA na území
Jihomoravského kraje, kurátor výstavy na téma následovníci Adolfa Loose, kurátor výstavy věnované stavbám pro dočasné
ubytování (hotely, ubytovny, koleje a internáty) ve 2. polovině 20. století a spoluautor kritického katalogu

odborný výzkum MA na území Libereckého kraje, kurátor výstavy a spoluautor kritického katalogu

odborný výzkum MA v Jihočeském kraji, kurátor výstavy o architektuře 2. poloviny 20. století na území Jihočeského kraje –
o stavbách občanských, pro bydlení a technických; spoluautor kritického katalogu

Ing. arch. Jana Štorková

Mgr. David Tuma, Ph.D.,
2019–2022

Ing. arch. Renata Vrabelová,
Ph.D., 2021–2023

Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D.,
2022–2023

Mgr. Eva Zuzáková

30

31

32

33

0,00 + odměna

odborný výzkum MA na území Jihomoravského kraje, kurátor výstavy na téma stavby pro dočasné ubytování (hotely, ubytovny,
koleje a internáty) ve 2. polovině 20. století a spoluautor kritického katalogu

0,20

0,00 + odměna

odborný výzkum MA na území Jihomoravského kraje, kurátor výstavy věnované následovníkům Adolfa Loose a spoluautor
kritického katalogu

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Liberec, odborný výzkum MA na území Libereckého kraje,
spoluautor publikace

0,00 + odměna

0,15

0,00 + odměna

0,10

0,00 + odměna

koordinátor výzkumu moderní architektury v organizační jednotce ÚOP Ostrava, odborný výzkum MA na území Moravy a Slezska,
kurátor výstavy na téma Camillo Sitte a jeho ostravské realizace a spoluautor kritického katalogu

odborný výzkum MA na území Libereckého kraje, spoluautor odborného článku, spoluator publikace

Mgr. Alena Řičánková

21

odborný výzkum sakrální architektury 2. poloviny 20. století na území celé ČR. Autor publikace na téma Československo: sakrální
architektura a II. vatikánský koncil

Mgr. Tomáš Řepa

20

138

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

Jáchymov, Abertamy –
Horní Blatná – Boží Dar –
hornická kulturní krajina

Tomáš Karel,
Alžběta Kratochvílová,
2017 Ondřej Malina,
Josef Večeřa,
Viera Večeřová

Nmap

Nmap

RIV/75032333:
_____/17:
N0000159

Hřebečná – hornická
kulturní krajina

Ondřej Malina,
2017 Alžběta Kratochvílová,
Tomáš Karel

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických
průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy
https://www.rvvi.cz/
v oblasti památkové péče (na úrovni odborné
riv?s=jednoduche-vyhlei výkonné), archeologové, architekti, projektanti,
davani&ss=detail&n=0&
restaurátoři, investoři a vlastníci památek,
h=RIV%2F75032333%3A_
pedagogové a studenti v relevantních oborech
____%2F17%3AN0000159
vysokého školství, týkajících se nemovitého
kulturního dědictví

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=339143

http://www.arcgis.
com/home/item.
html?id=11ba52b7b1c2419494bab2b2aa02c0ae

2017 Kolektiv autorů

zpracovatelé archeologických a stavebněhistorických
průzkumů, představitelé státní správy a samosprávy
v oblasti památkové péče (na úrovni odborné
i výkonné), archeologové, architekti, projektanti,
restaurátoři, investoři a vlastníci památek,
pedagogové a studenti v relevantních oborech
vysokého školství, týkajících se nemovitého
kulturního dědictví

http://mapy.npu.cz/
flexviewers/archi19_20/

představitelé státní správy a samosprávy v oblasti
památkové péče (na úrovni odborné i výkonné),
architekti, projektanti, investoři a vlastníci památek,
pedagogové a studenti v relevantních oborech
vysokého školství, týkajících se nemovitého
kulturního dědictví

Průzkumy a prezentace
architektury 19. a 20. století – část 2 (Průzkum
architektury 60. až 80. let
20. století v Praze)

Nmap

http://mapy.npu.cz/
flexviewers/archi19_20/

2017 Kolektiv autorů

Nmap

představitelé státní správy a samosprávy v oblasti
památkové péče (na úrovni odborné i výkonné),
architekti, projektanti, investoři a vlastníci památek,
pedagogové a studenti v relevantních oborech
vysokého školství, týkajících se nemovitého
kulturního dědictví

Průzkumy a prezentace
architektury 19. a 20. století – část 1 (Průzkum
architektury 60. až 80. let
20. století v Praze)

odkaz pod IS VaVaI

odkaz na výsledek

IS VaVaI

využití výsledku

název výsledku

rok autor/autoři

typ

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech
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2015

B

Letní rezidence Pražanů.
Dobřichovice a vilová
architektura 19. a 20.
století

Marta Pavlíková,
Jiří Bureš,
Alena Sellnerová

Vladimír Czumalo,
Václav Kratochvíl,
Martina Flekačová,
Šárka Koukalová (ed.),
Eva Novotná,
Radoslava Schmelová,
Stanislav Svoboda,
Jaroslav Šulc

typ

rok autor/autoři

A) Aplikované výsledky

Jedná se o výzkumnou
oblast, kde v dílčím cíli
není doposud proveden
žádný aplikovaný výzkum
mimo řešení v rámci IP
DKRVO.

název výsledku

Zaměstnanecká sídliště
v severních Čechách
mezi lety 1918–1938, díl 1.
Státní hornické kolonie

D2. Další výsledky VO

2014

B

Karl Ernstberger. Život
a dílo zapomenutého
Wagnerova žáka

Lubomír Zeman,
Michael Rund

Jrec

2014

Specifické architektonické
styly česko-německého
pohraničí – architektura
doby nacionálního socialismu (1938–1945)

Lubomír Zeman,
Richard Němec,
Jan Konůpek,
Jana Konůpková2016
-Horváthová,
Zbyněk Černý,
Martin Krsek,
Jaroslav Zeman

B

název výsledku

rok autor/autoři

typ

B) Publikační výsledky

IS VaVaI

#0003503

_____/13:

RIV/75032333:

#0003630

_____/14:

RIV/75032333:

#0004134

_____/15:

RIV/75032333:

N0000120

_____/16:

RIV/75032333:

IS VaVaI

odkaz na výsledek

odkaz pod IS VaVaI

odkaz na výsledek

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
7621-letni-rezidence-prazanu-dobrichovice-a-vilova-architektura-19-a-20-stoleti

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace
/7658-zamestnanecka-sidliste-v-severnich-cechach-mezi-lety-1918-1938-1-dil
-statni-hornicke-kolonie

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F14%
3A%230003630
https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F13%
3A%230003503

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
7734-karl-ernstberger-zivot-a-dilo-zapomenuteho-wagnerova-zaka-leben-und
-werk-eines-vergessenen-wagner-schulers

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F15%
3A%230004134

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhlehttp://muzeumcheb.cz/portfolio-items/sbornik-muzea-karlovarskeho-kradavani&ss=detail&n=0&
je-242016/
h=RIV%2F75032333%3A_
____%2F16%3AN0000120

odkaz pod IS VaVaI
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Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie – architektura – památkový potenciál

Martin Strakoš,
Ondřej Anton,
Jiří Bydžovský,
Petr Cikrle,
Anna Marie Černá,
Ámos Dufka,
Hana Hasníková,
Zbyněk Keršner,
2017 Jiří Kugl,
Jiří Kunecký, Lenka
Popelová,
Petr Přendík,
Tomáš Rotter,
Pavla Rovnaníková,
Tomáš Šenberger,
Hana Šimonová,
Petr Urlich

B
N0000051

_____/17:

RIV/75032333:

IS VaVaI

Výstava s kritickým katalogem k tématu následovníci Adolfa Loose

Výstava s kritickým katalogem k tématu Camillo Sitte a jeho ostravské realizace

Výstava s kritickým katalogem k tématu stavby pro dočasné ubytování (hotely, ubytovny, koleje, internáty aj.) z 2. poloviny 20. století

Výstava s kritickým katalogem k tématu tvorba architekta Vladimíra Krýši

Výstava s kritickým katalogem k tématu urbanistický vývoj plzeňských vilových čtvrtí a předměstí

Výstava s kritickým katalogem k tématu stavby občanské, pro bydlení a technické v Jihočeském kraji z 20. století

Výstava s kritickým katalogem k tématu architektura 2. poloviny 20. století na území hl. města Prahy

2020

2021

2022

2022

2022

2023

2023

Ekrit

Ekrit

Ekrit

Ekrit

Ekrit

Ekrit

Ekrit

Jost

typ

2019

Článek k tématu dílo brněnského architekta Karla Láníka (1886–1956)

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

B) Publikační výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem k tématu válečná memoriální architektura v Ústeckém kraji mezi lety 1914–1938

2023

stručný popis / charakteristika výsledků

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
032333%3A_____%2F17%3AN0000051%21RIV18-MK0-75032333

odkaz pod IS VaVaI

Nmap

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

název výsledku

rok autor/autoři

typ

B) Publikační výsledky

VI.2

výzkumný cíl

VI.1

VI.1

VI.3

VI.2

VI.1

VI.2

VI.2

VI.1

výzkumný
cíl

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/
publikace/32084-nadrazi
-ostrava-vitkovice-historie-architektura-pamatkovy-potencial

odkaz na výsledek
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Článek k tématu architektura venkovských „kampeliček“ na Klatovsku

Článek k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938

Článek k tématu obytné stavby v oblasti Královo Pole

Článek k tématu sakrální architektura

Článek k tématu urbanistický vývoj domažlických předměstí

Článek k tématu pražské metro

Článek k tématu stavební vývoj ulice Dolnopolní v Brně

Článek k tématu rodinné domy z 20. století v Jihočeském kraji

Článek k tématu urbanistický vývoj plzeňských předměstí

Článek k tématu hlavní část výstavby pražského metra

Článek k tématu vilová architektura 19. a 20. století v Černošicích

Článek k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938

Článek k tématu sportovní stavby a jejich památková ochrana

Článek k tématu bytová architektura v oblasti Černá Pole a Husovice

Článek k tématu vývoj sportovišť v ČR v průběhu 20. století

Článek k tématu stavební vývoj školy ve 20. století v Jihočeském kraji

Článek k tématu nejmladší část projektu pražského metra z 90. let

Článek o vývoji sportovišť se zaměřením na plavecké bazény v ČR v průběhu 20. století

Článek o obytné výstavbě 1. čtvrtiny 20. století a o vývoji v Masarykově čtvrti v Brně

Článek o architektuře Vily Flora v Bílovicích nad Svitavou

Článek o sportovních stavbách na Moravě a ve Slezsku

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

B

B

B

B

B

B

B

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma Camillo Sitte a jeho ostravské realizace

Odborná kniha na téma moderní sakrální stavby Libereckého kraje

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma stavby pro dočasné ubytování (hotely, ubytovny, koleje a internáty) ve 2. polovině 20. století

Odborná kniha k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938 v okresech Chomutov, Most a Teplice

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma následovníci Adolfa Loose

Odborná kniha o architektovi Jakobu Schmeissnerovi

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě k tématu život a dílo Karla Kotase

Článek k tématu kulturní domy a jejich památková ochrana

2019

Jost

VI.2

VI.1

VI.1

VI.1

VI.2

VI.2

VI.2

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.3

VI.1

VI.1

VI.1

VI.3

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1

VI.1
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2021

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

2023

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Odborná kniha o sakrální architektuře 2. poloviny 20. století v Československu

Odborná kniha k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938 v okresech Děčín a Ústí nad Labem

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma pražská architektura 2. poloviny 20. století

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě o architektu Vladimíru Krýšovi pořádané v roce 2022

Odborná kniha o motoristických stavbách

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma stavby občanské, pro bydlení a technické v Jihočeském kraji ve 20. století

VI.1

VI.1

VI.1

VI.2

VI.1

VI.1

VI.1

VI.3

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma průzkumy urbanistického vývoje plzeňských vilových čtvrtí a předměstí (Lochotín, Bezovka,
Petrohrad, Karlov)

Odborná kniha o vilové architektuře Černošic 19. a 20. století

VI.1

Odborná kniha k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938 v okrese Litoměřice
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PhDr. Alena Černá

Výzkumná oblast je obecně zaměřena na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví, převážně ve správě NPÚ, ale i jiných vlastníků, např. církví.
Dlouhodobě je prováděna systematická dokumentace movitého památkového fondu České republiky sdruženého do logických tematických celků. Cílem je získání
přehledu o jeho památkovém potenciálu, vytvoření digitální podoby předmětů a zajištění jejich účelného zpřístupnění odborné i široké veřejnosti formou výstav,
odborných knih, odborných článků a dalších výsledků základního i aplikovaného výzkumu, např. metodik. Zkoumány jsou rovněž osobnosti spjaté s objekty a movitými
památkami ve správě NPÚ nebo v jiném vlastnictví (majitelé, donátoři, autoři). Je zkoumán jejich vliv a odraz ve skladbě mobiliárních fondů hradů a zámků
spravovaných NPÚ nebo patřících jiným vlastníkům – zde jde např. o vybavení církevních interiérů.

Garant

Charakteristika
oblasti

VII.1 Výzkum druhových skupin předmětů na objektech ve správě NPÚ (cca 1 % z 1 300 000 evidovaných položek) a v církevních interiérech (cca 500 předmětů)
[Výzkum druhových skupin předmětů]

Výzkum, autorské určení a soupis alegorií, mytologií, krajinomalby, malby architektur a portrétní malby nizozemské provenience ze šlechtických sbírek; výzkum
500 předmětů období antiky, středověku, renesance a manýrismu na objektech ve správě ÚPS Praha, ÚPS Sychrov a ÚPS České Budějovice; výzkum, základní heuristika
a vytvoření přehledu u cca 100 předmětů − miniatur a drobného portrétu 16.–19. století v aristokratických sbírkách na objektech NPÚ; výzkum a dokumentace
dochovaných sakrálních zlatnických a stříbrnických památek brněnské provenience s přesahem na území jižní Moravy; výzkum textilních památek odívání v českých
zemích od vrcholné gotiky k renesanci; výzkum stolních souprav typu platménage na objektech ve správě NPÚ a technologií a typologie cukrovinek a prostírání
k tomuto typu souprav a aristokratické tabuli „na podívanou“ obecně.

Zkoumat, charakterizovat, určit a dokumentovat textilní památky odívání v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci na objektech ve správě NPÚ a vydat
odbornou knihu o odívání v českých zemích v tomto období.

Zkoumat a určit alegorická a mytologická témata v nizozemském umění ze šlechtických sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

Zkoumat, charakterizovat a komparovat materiál z tuzemských a zahraničních zdrojů k odívání v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci a vydat odborný článek
k této problematice.

Zkoumat, uměnovědně určit a dokumentovat krajinomalby nizozemské provenience ze šlechtických sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

Zkoumat, uměnovědně určit a dokumentovat témata krajiny a architektury v nizozemské malbě ze šlechtických sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

Zkoumat, určit a dokumentovat umělecké památky antiky, středověku, renesance a manýrismu na objektech NPÚ.

Zkoumat a dokumentovat portréty nizozemské provenience ze šlechtických sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

Zkoumat, komparovat a dokumentovat stolní soupravy typu platménage na objektech ve správě NPÚ a zkoumat a vyhodnotit prameny obrazové a písemné
k technologii a typologii cukrovinek a prostírání k tomuto typu souprav a aristokratické tabuli „na podívanou“ obecně.

Zkoumat, určit a komparovat miniatury drobného portrétu 16.–19. století v aristokratických sbírkách na objektech NPÚ, ÚPS České Budějovice.

Zkoumat, typologicky určit, dokumentovat a komparovat dochované sakrální zlatnické a stříbrnické památky města Brna a okolí s přesahem na území Jižní Moravy.

Dílčí cíl

Charakteristika

2019

2020

2020

2021

2022

2023

2023

2023

2023

2023

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

VII. Movité památky

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: VII. Movité památky

Kontrolovatelné cíle
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Výzkum tvorby a života barokních malířů J. T. Suppera, F. V. Korompaye, J. W. Bergla a L. Krackera; výzkum napoleonik v mobiliárních fondech NPÚ zámků Kynžvart,
Mnichovo Hradiště a Žleby.

Zkoumat, určit, popsat a dokumentovat památky barokní malby na Moravě autorů J. T. Suppera, F. V. Korompaye, J. W. Bergla, L. Krackera.

Zkoumat a vyhodnotit tvorbu a život autorů barokních malířských děl J. T. Suppera a F. V. Korompaye, J. W. Bergla a L. Krackera.

Zkoumat a vyhodnotit grafická alba a numismatické sbírky z období Napoleona Bonaparta v mobiliárních fondech vybraných objektů NPÚ.

Komparovat dochované dílo a životní osudy autorů barokních malířských děl J. T. Suppera a F. V. Korompaye, J. W. Bergla a L. Krackera.

Zkoumat, ikonograficky určit a sběratelsky zařadit napoleonika na objektech ve správě NPÚ.

Charakteristika

2019

2020

2021

2022

2023

umělecké památky, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

nizozemské umění, témata alegorie, mytologie, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

nizozemské umění, témata alegorie, mytologie, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

odívání, realizace článku, archivní rešerše a překlady cizojazyčné literatury a pramenů

Mgr. Petr Arijčuk, 2019–2022

Mgr. Hana Baštýřová

Mgr. Eva Boušková

Jitka Bukovjanová

MgA. Gabriela Čapková

Mgr. Jan Fiřt, Ph.D.

PhDr. Tomáš Gaudek, Ph.D.

Mgr. Anna Grossová

odborný konzultant

PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.,
2019–2022

doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.,
2023

PhDr. Alena Nachtmanová,
Ph.D., 2020

PhDr. Ludmila Ourodová

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

miniatury, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

umělecké památky, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

zlatnictví a stříbrnictví, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

umělecké památky, editorská spolupráce, autorství textů

umělecké památky, spoluřešitel, autorství textů

umělecké památky, koordinátorka fotodokumentačních prací, obrazová spolupráce s grafikem

gastronomické reálie, provádění odborných rešerší, autorský podíl na tvorbě a realizaci výstav a odborných textů

gastronomické reálie, provádění odborných rešerší, autorský podíl na tvorbě a realizaci výstav a odborných textů

umělecké památky, editorská spolupráce, archivní rešerše

barokní malba, provádění výzkumu a tvorba odborných textů

Garant: řízení naplňování výzkumné oblasti, řízení naplňování dílčích cílů a výsledků, zpracování zpráv, vyhodnocení úkolů
v rámci cílů

PhDr. Alena Černá

1

pracovní náplň při řešení oblasti

jméno, příjmení, tituly

č.

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,10

0,20

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

úvazek

VII.2 Výzkum osobností spjatých s objekty a mobiliárními fondy ve správě NPÚ; výzkum cca 1 000 předmětů v mobiliárních fondech na zámcích Kynžvart, Mnichovo
Hradiště a Žleby a výzkum cca 300 předmětů v návaznosti na objekty a mobiliární fondy jiných vlastníků (majitelé, donátoři, autoři) [Výzkum osobností]

Dílčí cíl

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY

Kontrolovatelné cíle
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umělecké památky, koordinace odborné stránky projektu, autorství textů

PhDr. Libuše Ruizová

Mgr. Petr Skalický

17

18

19

odborné konzultace, IT práce, rešerše, editorské práce a jiné podpůrné činnosti dle potřeb jednotlivých výzkumů

umělecké památky, editorka Aj, koordinátorka cizojazyčných úprav

více osob

PhDr. Magdalena Wells, Ph.D.,
2019–2020

22

23

umělecké památky, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

21

PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.,
gastronomické reálie, specializované koncepční vědecké práce, cizojazyčné interdisciplinární rešerše
2019–2023

umělecké památky, bibliografické rešerše

umělecké památky, archivní rešerše, autorský podíl

Mgr. Jan Salava, 2019–2023

Mgr. Kristina Uhlíková, Ph.D.,
2019–2023

27

28

29

Veronika Pilná,
Lenka Vaňková

Nmet

2013

rok autor/autoři

typ

A) Aplikované výsledky

Metodika datování a interpretace
portrétů 16.–18. století pomocí
historické módy

název výsledku

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO
IS VaVaI

odkaz na výsledek

napoleonika ve světle ikonografie a sběratelství, výzkumné práce

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.,
2023

26

odkaz pod IS VaVaI

napoleonika ve světle ikonografie a sběratelství, specializované koncepční vědecké práce, cizojazyčné interdisciplinární rešerše

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.,
2020–2022

25

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

napoleonika ve světle ikonografie a sběratelství, specializované koncepční vědecké práce, cizojazyčné interdisciplinární rešerše

pracovní náplň při řešení oblasti

PhDr. Marian Hochel, Ph.D.,
2019

jméno, příjmení, tituly

24

č.

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – OON

miniatury, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

Mgr. Filip Srovnal, Ph.D.

Mgr. Michaela Váchová

20

umělecké památky, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

gastronomické reálie, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

napoleonika, provádění výzkumu a tvorba autorských textů

Mgr. Marta Pavlíková

Mgr. Ing. Šárka Radostová,
Ph.D.

16

142 h

100 h

291 h

200 h

243 h

215 h

ekvivalent úvazku
(hod/rok)

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna
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Využití softwarového nástroje
Podrobnosti a vazby implementovaného
do systému centrální evidence CastIS
pro potřeby výzkumu a pokročilé
evidence předmětů genealogické
povahy a dalších vhodných movitých
památek mobiliárních fondů ve správě
NPÚ

Určování hmotnosti zvonů a jejich
zvukového obrazu

2016 Tomáš Štumbauer

2016 Petr Vácha

Nmet

Npam

Npam

název výsledku

Koberce Orientu na hradech a zámcích
ve správě Národního památkového
ústavu

Stříbrné okouzlení. Historické reflexe
oživené průzkumem užitkového stříbra
dochovaného v mobiliáři zámku Lešná
u Zlína

Mobilita nobility. Schwarzenberská
sbírka historických dopravních
prostředků

rok autor/autoři

Jitka Dřevíkovská,
Zdeněk Chudárek,
2014
Zdenka Klimtová,
Josef Štulc

2014 Anna Grossová

Kateřina Cichrová,
2015 Markéta Slabová,
Stanislava Slavková

typ

B

B

B

B) Publikační výsledky

Metodika průzkumu, dokumentace
a péče o orientální koberce

Ladislav Bezděk,
Jitka Dřevíkovská,
2014 Zdeněk Chudárek,
Zdenka Klimtová,
Josef Štulc

#0004204

_____/15:

RIV/75032333:

#0003661

_____/14:

RIV/75032333:

#0003658

_____/14:

RIV/75032333:

IS VaVaI

N0000103

_____/16:

RIV/75032333:

N0000104

_____/16:

RIV/75032333:

RIV/75032333:
_____/14:
#0003659

odkaz na výsledek
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7644-koberce-orientu-na-hradech-a-zamcich-ve
-sprave-narodniho-pamatkoveho-ustavu

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7710-stribrne-okouzleni-historicke-reflexe-ozivene-pruzkumem-uzitkoveho-stribra-dochovaneho-v-mobiliarizamku-lesna-u-zlina

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7757-mobilita-nobility-schwarzenberska-sbirka
-historickych-dopravnich-prostredku

odkaz pod IS VaVaI
https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F14%
3A%230003658
www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RI
V%2F75032333%3A_____
%2F14%3A%230003661
https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F15%
3A%230004204

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhle- https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?seardavani&ss=detail&n=0& ch=Ur%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+hmotnosti+zvon%C5%AF+a+jeh=RIV%2F75032333%3A_ jich+zvukov%C3%A9ho+obrazu+
____%2F16%3AN0000103

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=
0&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F16%3AN0000104

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=
0&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F14%3A%230003659
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Výstava Krajinář Ferdinand
Runk (1764–1834)

Typografické poklady
ze sbírek Lichnovských

Marta Koubová,
Petr Mašek,
2015
Barbora Nebeská,
Kristina Outratová

Pavel Slavko,
Uspořádání výstavy
2015 Stanislava Slavková,
Kočárové a saňové zápřahy
Kateřina Cichrová

E

E

Tisky 16. století v západočeských zámeckých knihovnách

Petr Mašek,
2014 Pavel Hájek,
Tomáš Štumbauer

E

Mája Havlová,
2015 Tomáš Halama,
Kateřina Jiroutová

Knihovna Václava z Rovného

Pavel Hájek,
2014 Ludmila Ourodová-Hronková

E

E

název výsledku

rok autor/autoři

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/15:
ni&ss=detail&n=0
#0004253
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F15%
3A%230004253
https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/15:
ni&ss=detail&n=0
#0004145
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F15%
3A%230004145
https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/15:
ni&ss=detail&n=0
#0004083
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F15%
3A%230004083

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/14:
ni&ss=detail&n=0
#0003688
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F14%
3A%230003688

využití výsledku

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

odkaz pod IS
VaVaI

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/14:
ni&ss=detail&n=0
#0003687
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F14%
3A%230003687

IS VaVaI

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F750323
33%3A_____%2F15%3
A%230004083%21RIV16-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F750323
33%3A_____%2F15%3
A%230004145%21RIV16-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F750323
33%3A_____%2F15%3
A%230004253%21RIV16-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F750323
33%3A_____%2F14%3
A%230003688%21RIV15-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F750323
33%3A_____%2F14%3
A%230003687%21RIV15-MK0-75032333

odkaz na výsledek
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Pavel Hájek,
2016 Ludmila Ourodová-Hronková

Nmet

správci objektů ve správě Národního památkového
ústavu, správci interiérových knihoven – muzea, obce či
restituenti, kteří zpřístupňují navrácené historické objekty
včetně historických fondů, církevní instituce

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/00023221: duche-vyhledava_____/16:
ni&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F0002322
#0000491
1%3A_____%2F16%
3A%230000491

Metodika preventivní péče
o historické knihovní fondy
ve specifických podmínkách
památkových objektů ve
správě NPÚ

Nmet

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=449857

Metodika digitalizace, 3D dokumentace a 3D vizualizace
jednotlivých typů památek

Vladimír Brůna,
Marcel Brejcha,
2015
Zdeněk Marek,
Barbora Větrovská

pracovníci odborných institucí, kteří se zabývají dokumentací, digitalizací a prezentací kulturního dědictví (Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, muzea různého
typu, pracoviště památkové péče státní správy a samosprávy), úřady, do jejichž kompetencí náleží problematika
prezentace a vizualizace kulturních památek a dědictví,
akademická pracoviště zaměřená na výzkum, vývoj
a edukaci, restaurátorská pracoviště i jednotlivci zabývající se obnovou a ochranou uměleckých předmětů, zpracovatelé operativních průzkumů a dokumentace, pracoviště
zaměřená archeologicky s podílem práce dokumentační,
pedagogové a studenti technicky i umělecky zaměřených
škol, vlastníci objektů

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/44555601: duche-vyhledava13410/15:
ni&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F4455560
43887293
1%3A13410%2F15%
3A43887293

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

Uspořádání výstavy
Barokní stůl jídelny zámku
Jaroměřice nad Rokytnou

Vítězslav Štajnoch,
2016 Libuše Ruizová,
Jitka Bukovjanová

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/16:
ni&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F7503233
#0004067
3%3A_____%2F16%
3A%230004067

E

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F750323
33%3A_____%2F16%3
A%230004067%21RIV16-MK0-75032333

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

Lovecké zbraně a lov knížat
Lichnovských

Petr Havrlant,
Jan Tetřev

2016

E

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/16:
ni&ss=detail&n=0&
N0000173
h=RIV%2F75032333
%3A_____%2F16%3
AN0000173

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=464007

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F7503
2333%3A_____%2F16
%3AN0000173%21RIV18-MK0-75032333

prezentace výsledků výzkumu pro účely
propagace fondu NPÚ

Výstava Bratři Hamiltonové.
Obrazy aristokratického
lovectví 18. století

2016

E

Ludmila Ourodová-Hronková

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F7503
2333%3A_____%2F16
%3AN0000178%21RIV18-MK0-75032333

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/16:
ni&ss=detail&n=0&
h=RIV%2F75032333
N0000178
%3A_____%2F16%3
AN0000178
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odborní pracovníci paměťových institucí muzejního
a galerijního typu, památkové péče, instituce edukačního
charakteru, zabývající se historickým fotografickým materiálem, odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku

badatelé v oblasti knihovědy i historie, odborní pracovníci
paměťových institucí spravující historické fondy

správci památkových objektů ve správě NPÚ a další
zaměstnanci, podílející se na přípravě akcí tohoto druhu
(např. průvodci), historikové umění, historikové, studenti
relevantních oborů vysokého školství (např. cestovního
ruchu), širší odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku, vlastníci památek s obdobným společenským
záměrem

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových
informací. Metodika maximalizace reálného využití
https://www.rvvi.
informací poskytovaných
cz/riv?s=jednohistorickým fotografickým
RIV/75032333: duche-vyhledavamateriálem jako solitér_____/17:
ni&ss=detail&n=0&
ní památkou a v kontextu
h=RIV%2F75032333
N0000056
používaných databázových
%3A_____%2F17%3
systémů evidence pro proAN0000056
hloubení určení a poznání
zobrazeného v každodenní
praxi při identifikaci osob,
míst, ateliérů apod.
https://www.rvvi.
cz/riv?s=rozsiRIV/75032333: rene-vyhledava_____/15:
ni&ss=detail&n=0
#0004144
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F15%
3A%230004144
https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/16:
ni&ss=detail&n=0
#0004248
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F16%
3A%230004248

Zámecké knihovny České
republiky

Metodika pro přípravu a realizaci historicky poučených
festivit v prostředí hradů
a zámků I.

Filip Wittlich
2016
a kolektiv

Pavel Hájek,
2016 Šimon Eismann,
Petr Mašek

Jiří Bláha,
Helena Kazárová,
Jiří Olšan,
2016 Petr Pavelec,
Lukáš Reitinger,
Pavel Slavko,
Martin Voříšek

Nmet

Nmet

Nmet

Nmet

odborní pracovníci paměťových institucí muzejního
a galerijního typu, památkové péče, instituce edukačního charakteru, zabývající se historickým fotografickým
materiálem

Alena Černá
2016
a kolektiv

https://www.rvvi.
cz/riv?s=rozsiRIV/75032333: rene-vyhledava_____/17:
ni&ss=detail&n=0&
N0000048
h=RIV%2F75032333
%3A_____%2F17%3
AN0000048

Jednotná popisná a obrazová
dokumentace historického
fotografického materiálu
v kontextu používaných
elektronických evidenčních
systémů v příspěvkových
organizacích MK ČR s cílem
sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu
v používaných evidenčních
systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=475687

http://mapy.npu.cz/
flexviewers/knihovny/

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=885671

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=1127617
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2015 Jiří Křížek

Ekrit

rok autor/autoři

2013 Petr Koukal

typ

B

Dobře rozladěné varhany

název výsledku

Uspořádání výstavy Zámek
s vůní benzínu. Šlechtické
automobily na historických
fotografiích

B) Publikační výsledky

https://www.rvvi.
cz/riv?s=jednoRIV/75032333: duche-vyhledava_____/15:
ni&ss=detail&n=0
#0004074
&h=RIV%2F7503233
3%3A_____%2F15%
3A%230004074

odkaz na výsledek
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/7612-dobre-rozladene-varhany-k-dejinam-hudebniho-ladeni-vceskych-zemich

odkaz pod IS VaVaI
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2FKOUKAL__%3A_____%2F13%3A%230000004%21
RIV14-GA0-KOUKAL__

IS VaVaI
RIV/KOUKAL__:
_____/13:
#0000004

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&
n=0&h=RIV%2F750323
33%3A_____%2F15%3
A%230004074%21RIV16-MK0-75032333

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=1254750

Metodika péče
a dlouhodobého uchování
zbraní a zbroje

2018 Rudolf Protiva

odborní pracovníci památkové péče (např. jako tvůrci
konkrétní interiérové instalace, historikové umění, historikové, restaurátoři, správci objektů a depozitářů, průvodci,
muzejní pracovníci, vlastníci památek), majitelé a správci
sbírkových fondů militarií, odborní pracovníci Národního památkového ústavu, lektoři výchovně vzdělávacích
programů v historickém prostředí v rámci Národního
památkového ústavu, studenti relevantních pedagogických oborů, širší odborná veřejnost se zájmem o danou
problematiku

Nmet

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=1254231

Metodika prezentace
zbraní a zbroje

Zuzana Vaverková,
Lenka Vaňková

2018

odborní pracovníci památkové péče (např. jako tvůrci
konkrétní interiérové instalace, historikové umění, historikové, restaurátoři, správci objektů a depozitářů, průvodci,
muzejní pracovníci, vlastníci památek), majitelé a správci
sbírkových fondů militarií, odborní pracovníci Národního památkového ústavu, lektoři výchovně vzdělávacích
programů v historickém prostředí v rámci Národního
památkového ústavu, studenti relevantních pedagogických oborů, širší odborná veřejnost se zájmem o danou
problematiku

Nmet

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=1254589

Roman Gronský,
Vladimír Kočan

2018

Nmet

instituce spravující sbírkové mobiliární fondy militarií,
muzejní instituce – Národní muzeum (např. Náprstkovo
muzeum), Moravské zemské muzeum v Brně, Slezské muzeum v Opavě, Muzeum města Brna, Technické muzeum
v Brně aj. –, hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu

Metodika třídění a evidence
zbraní a zbroje ve sbírkách
Národního památkového
ústavu. Schválená metodika.
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https://www.knihovny.cz/Record/caslin.SKC01006550918
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/8361-setkanipanovniku-roku-1833-na-zamku-v-mnichovehradisti
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/7769-pribehradunskeho-zamku

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyRIV/75032333:
hledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7503
_____/14:
2333%3A_____%2F14%3A%230003830%21
#0003830
RIV15-MK0-75032333
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vy
RIV/75032333:
hledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7503
_____/15:
2333%3A_____%2F15%3A%230004059%21R
#0004059
IV16-MK0-75032333
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vy
RIV/75032333:
hledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7503
_____/15:
2333%3A_____%2F15%3A%230004062%21R
#0004062
IV16-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchehttps://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
RIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F750 npu-jako-instituce/publikace/7767-zamek-s-vu_____/15:
32333%3A_____%2F15%3A%230004073%21 ni-benzinu-automobily-a-slechta-v-ceskych-ze#0004073
RIV16-MK0-75032333
mich-do-roku-1945

Knihovna Václava z Rovného.
Katalog výstavy

Příběh raduňského zámku

Pavel Hájek,
2014
Ludmila Ourodová-Hronková

B

B

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyRIV/75032333:
hledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7503
_____/15:
2333%3A_____%2F15%3A%230004080%21
#0004080
RIV16-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchehttps://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
RIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F750
npu-jako-instituce/publikace/19793-apartmany
_____/15:
32333%3A_____%2F15%3A%230004254%21
#0004254
-na-zamku-v-namesti-nad-oslavou
RIV16-MK0-75032333

Zámek Hluboká. Sbírka stříbra
a hostinské pokoje

Zámek Dačice. Proměny interiérů od renesance do současnosti

Apartmány na zámku
v Náměšti nad Oslavou

2015 Eva Kolářová

2015 Jiří Křížek, Miloš Hořejš

Mája Havlová,
2015 Zuzana Vaverková,
Markéta Slabová

2015 Jan Mikeš, Renata Mikešová

Lucie Bláhová, Marek Buš,
2015
Lukáš Gregor, Milena Hajná

B

B

B

B

B

B

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/7756-zamek-dacice

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
https://www.zamek-hluboka.eu/ups/ceske-buvyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F750
_____/15:
dejovice/ruzne-textove-podklady/Zamek%20
32333%3A_____%2F15%3A%230004079%21
Hluboka.pdf
#0004079
RIV16-MK0-75032333

Zámek s vůní benzínu. Automobily a šlechta v českých zemích
do roku 1945

Květa Křížová,
2015 Vladimír Dolínek,
Kateřina Cichrová

Setkání panovníků roku 1833 na
zámku v Mnichově Hradišti

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchehttps://www.databazeknih.cz/knihy/tisky-16-stoRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F750 leti-v-zapadoceskych-zameckych-knihovna_____/14:
32333%3A_____%2F14%3A%230003831%21 ch-katalog-vystavy-statni-zamek-kozel-zari-ri#0003831
RIV15-MK0-75032333
jen-2014-345704

Tisky 16. století v západočeských zámeckých knihovnách.
Katalog výstavy

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/7716-klenoty-zkapoty-ceskoslovenske-motoristicke-plakety-vprvni-polovine-20-stoleti

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vy
RIV/75032333:
hledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7503
_____/14:
2333%3A_____%2F14%3A%230004072%21R
#0004072
IV16-MK0-75032333

Klenoty z kapoty

Petr Mašek, Pavel Hájek,
2014 Eduard Neupauer,
Tomáš Štumbauer

Jiří Křížek,
Kateřina Nora Nováková

2014

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/7702-zbrojnice-na
-statnim-zamku-lysice-poklady-zbrojnic-na-hradech-a-zamcich-ve-sprave-narodniho-pamatkoveho-ustavu

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyRIV/75032333:
hledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7503
_____/14:
2333%3A_____%2F14%3A%230003682%21
#0003682
RIV15-MK0-75032333

Zbrojnice na Státním zámku
Lysice: poklady zbrojnic na
hradech a zámcích ve správě Národního památkového
ústavu

B

B

Vladimír Kočan,
2014
Roman Gronský
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2015 Ludmila Ourodová-Hronková

B

B

Krajina jako dílo.
Kritický katalog výstavy

Barbora Ponešová,
František Svoboda,
Petr Czajkowski,
2016
Aleš Homola, Eva Staňková,
Helena Lukešová,
Karel Sklenář, Jan Foretník

B

B

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
_____/16:
032333%3A_____%2F16%3AN0000077%21
N0000077
RIV17-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
_____/16:
032333%3A_____%2F16%3AN0000173%21
N0000173
RIV18-MK0-75032333

Lovecké zbraně a lov knížat
Lichnovských

2016 Petr Havrlant, Jan Tetřev

B

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F750
_____/15:
32333%3A_____%2F15%3A%230004146%21
#0004146
RIV16-MK0-75032333

Typografické poklady ze sbírek
Lichnovských. Katalog výstavy

Eva Kolářová,
2015
Barbora Nebeská, Petr Mašek

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchenpu-jako-instituce/publikace/7773-malovane
RIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F750
-zbroje-na-statnim-zamku-konopiste-poklady
_____/15:
32333%3A_____%2F15%3A%230004198%21
#0004198
-zbrojnic-na-hradech-a-zamcich-ve-sprave-naRIV16-MK0-75032333
rodniho-pamatkoveho-ustavu

Malované zbroje na Státním
zámku Konopiště: Poklady
zbrojnic na hradech a zámcích
ve správě Národního památkového ústavu

2015

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyRIV/75032333:
hledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7503
_____/15:
2333%3A_____%2F15%3A%230004040%21
#0004040
RIV16-MK0-75032333

Johann Georg de Hamilton
(1672–1737) – malíř zvířat a lidí

http://www.baroknikrajinou.cz/sites/default/
files/file_attach/Krajina_jako_dilo_katalog_final.
pdf

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/21534-lovecke
-zbrane-a-lov-knizat-lichnovskych

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/8059-johanngeorg-de-hamilton-1672-1737-malir-zvirat-a-lidi

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchehttps://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-peRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F750 ce/npu-jako-instituce/cinnosti/veda-a-vy_____/15:
32333%3A_____%2F15%3A%230004149%21 zkum/7838-tisky-16-stoleti-v-zameckych-knihov#0004149
nach-ceske-republiky
RIV16-MK0-75032333

Tisky 16. století v zámeckých
knihovnách České republiky

B

Petr Czajkowski,
Stanislav Hrbatý

Pavel Hájek,
Petr Mašek,
Barbora Nebeská,
Ivana Pešoutová,
Dagmar Semecká,
Luboš Antonín,
Miroslav Koudela,
2015 Eva Macková,
Matouš Jirák, Pavla Holíková,
Tomáš Štumbauer,
Eduard Neupauer, Jan Kašpar,
Lenka Bendová, Jan Maloušek,
Ladislav Novotný, Ján Trnka,
Jindřich Špinar,
Jana Sedláčková
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https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.
jsp?include=podrobnosti&id=356195
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/29121-problematika-restaurovani-zvuku-varhan

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
_____/17:
032333%3A_____%2F17%3AN0000037%21R
N0000037
IV18-GA0-75032333
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
_____/17:
032333%3A_____%2F17%3AN0000062%21
N0000062
RIV18-MK0-75032333

Relikvie, odpustky, poutní
odznaky: čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské
Prahy

Problematika restaurování
zvuku varhan

2017 Jan Hrdina

2017 Petr Koukal, Zdeněk Otčenášek

B

B

B

0

0

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

Aplikované výsledky nejsou plánovány. Na rozdíl od jiných možností financování výzkumu umožňuje IP DKRVO provádět základní výzkum, jehož
výsledky následně podmiňují realizaci aplikovaného výzkumu. Aplikované výsledky NPÚ jsou na základě poznatků a potřeb, které plynou
ze základního výzkumu movitých památek, realizovány v projektech programu NAKI II, vzhledem k potřebné spolupráci s dalšími výzkumnými
organizacemi a institucemi (např. vysokými školami, ústavy AV ČR atd.) a také z důvodu vyšší finanční náročnosti jejich dosažení (cíl VII.1 a VII.2).

stručný popis / charakteristika výsledků

výzkumný
cíl

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/32444-fotograficke
-ateliery-na-uzemi-zemi-koruny-české

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
_____/17:
032333%3A_____%2F17%3AN0000047%21
N0000047
RIV18-MK0-75032333

Fotografické ateliéry na území
zemí Koruny české

Pavel Scheufler,
2017
Valburga Vavřinová

B

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/32442-fotografove
-slechtici-v-zemich-koruny-ceske-photographer
-aristocrats-in-the-czech-crown-lands

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
_____/17:
032333%3A_____%2F17%3AN0000046%21
N0000046
RIV18-MK0-75032333

Fotografové šlechtici v zemích
Koruny české/Photographer
Aristocrats in the Czech Crown
Lands

Lukáš Gregor, Jana Hlavová,
Helena Hloušková,
Zuzana Macurová,
2017 Petra Medříková,
Zdeňka Míchalová,
Pavel Scheufler,
Valburga Vavřinová, Jan Vaca

B

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/28828-volny-cas
-objektivem-slechty

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoducheRIV/75032333:
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F75
_____/16:
032333%3A_____%2F16%3AN0000172%21
N0000172
RIV18-MK0-75032333

Valburga Vavřinová,
Jan Županič, Timea Mátéová,
Katarína Bányászová,
Markéta Slabová,
2016 Petra Medříková, Radek Polách, Volný čas objektivem šlechty
Lenka Vaňková, Libuše Ruizová,
Jitka Bukovjanová,
Přemysl Krejčiřík, Miloš Hořejš,
Filip Wittlich
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Článek o osobnostech barokní malby 18. století

Článek o napoleonikách ve světle ikonografie a sběratelství

Článek o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

Článek o miniaturách a drobném portrétu

Článek o barokním liturgickém zlatě a stříbře

Článek o odívání v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci

Článek o osobnostech barokní malby 18. století

Článek o uměleckých památkách antiky, středověku, renesance

Článek o nizozemské krajinomalbě

Článek o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

Článek o barokním liturgickém zlatu a stříbru

Článek o uměleckých památkách antiky, středověku, renesance

Článek o krajině a architektuře v nizozemském umění

Dva články o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

Článek o osobnostech barokní malby 18. století

Článek o nizozemské portrétní malbě

Článek o miniaturách a drobném portrétu

Článek o liturgických pokladech Brna a okolí

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2019

2020

2020

2021

2022

2023

2023

2023

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

B

B

B

B

B

B

B

B

Odborná kniha o napoleonikách ve světle ikonografie a sběratelství

Odborná kniha o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

Odborná kniha o uměleckých památkách středověku, renesance

Odborná kniha o miniaturách a drobném portrétu

Odborná kniha o napoleonikách ze sbírek NPÚ

Odborná kniha o alegoriích a mytologiích v nizozemském umění

Odborná kniha o uměleckých památkách středověku, renesance

Odborná kniha o odívání v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci

Článek o barokním liturgickém stříbře

2019

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

Jost

typ

B) Publikační výsledky

VII.2

VII.1

VII.1

VII.1

VII.2

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.2

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.2

VII.1

VII.1

VII.1

VII.1

VII.2

VII.1

VII.1

výzkumný cíl

PhDr. Vladislav Razím

Výzkumná oblast Nemovité památky v ČR je zaměřena na systematický záchranný výzkum nejohroženějších druhů památek. Obsahem výzkumu je výběr konkrétních
staveb nebo jejich částí na základě dlouhodobého sledování a zcela aktuálních potřeb, jejichž poznání a dokumentace má význam nejen pro každou konkrétní stavbu,
ale přispěje k řešení širších, nezřídka velmi specifických otázek, včetně samotných metod zkoumání. Prioritou výběru je technický stav a míra ohrožení, kdy upřednostněny budou především památky, u nichž se mnohdy jedná o poslední příležitost k vytěžení a širšímu využití jejich vypovídací hodnoty. Výzkum cíleně naváže na
certifikované metodiky průzkumu a dokumentace, které NPÚ vydal v předchozích pěti letech a nyní je důsledně aplikuje v praxi.

Garant

Charakteristika
oblasti

VIII.1 Průzkum a dokumentace torzálně dochovaných, ohrožených a zanikajících staveb (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství).
Předstihové průzkumy a dokumentace vybraných ohrožených, zejména jedinečných nálezových situací (cca 3% z předpokládaného fondu ohrožených staveb,
2% předpokládaného fondu ohrožených nálezových situací) [Průzkum a dokumentace torzálních staveb]

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Ohraženice – zámek (1. etapa); Pasovary – tvrz (1. etapa); Bělá pod Bezdězem – kostel (1. etapa); Svatý Jan
pod Skalou – klášter (1. etapa); Příbor čp. 383; Broumov – klášter (1. etapa); Petrašovice čp. 26; Vinařice – kostel sv. Jiljí.

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Ohraženice – zámek (2. etapa); Pasovary – tvrz (2. etapa); Bělá pod Bezdězem – kostel (2. etapa); Svatý Jan
pod Skalou – klášter (2. etapa); Mlýnický dvůr čp. 33; Guty – kostel Božího Těla; Broumov – klášter (2. etapa); Hradec Králové čp. 126; hrad Starý Světlov; Kojetcko čp. 2;
Jezeří – zámek; Valeč – zámecký skleník.

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Ohraženice – zámek (3. etapa); Pasovary – tvrz (3. etapa); Mladá Boleslav – klášter na Karmeli (1. etapa);
Zásmuky – klášter; Plaňany – sýpka; Dolní Orlice čp. 57; Příbor čp. 991; Kroměříž čp. 42; Machnín – Haléřova tvrz; Všeň čp. 14; Česká Kamenice – zámek.

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Pasovary – tvrz (4. etapa); Mladá Boleslav – klášter na Karmeli (2. etapa); Praha – různé objekty s výplněmi
otvorů (1. etapa); Ratibořice – panský dvůr; Obřany – hrad; Kohoutovice čp. 5; Lounky – kostel sv. Mikuláše; Loket – hrad.

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Mladá Boleslav – hrad; Praha - různé objekty s výplněmi otvorů (2. etapa); Bohušov čp. 120; Broumov –
klášter (3. etapa); Valašské Meziříčí – zámek; Děvín – hrad; Libíč čp. 3; Žatec – klášter kapucínů; Toužim – zámek.

Dílčí cíl

2019

2020

2021

2022

2023

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

VIII. Nemovité památky v ČR

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: VIII. Nemovité památky v ČR

Kontrolovatelné cíle
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Kontrolovatelné cíle

Kontrolovatelné cíle

Kontrolovatelné cíle
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Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Dražkov čp. 10; Lukov čp. 4; Vranov nad Dyjí –
fara; Dobřív čp. 12; Bezděz – hrad (2. etapa); hrady Helfenburk u Bavorova, Dívčí Kámen a další hradní zříceniny (2. etapa).

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Kněževes - zájezdní hostinec; Dohaličky – kostel;
Žerutice – tvrz; Bezděz – hrad (3. etapa); hrady Helfenburk u Bavorova, Dívčí Kámen a další hradní zříceniny (3. etapa).

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Lysá – hostinec; Krnov čp. 39; Hradec
nad Moravicí čp. 5; Uherčice – zámek; hrady Helfenburk u Bavorova, Dívčí Kámen a další hradní zříceniny (4. etapa).

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Ostrava – vybrané objekty m. č. Lauby; Radějov
čp. 18.

VIII.3 Tvorba korpusů vybraných skupin artefaktů a částí staveb (cca 8% dochovaného fondu) [Tvorba korpusů]

Provádět systematicky stavebně-historický výzkum středověkých městských fortifikací na území ČR – zhotovit popisy, hodnocení, plánovou a obrazovou dokumentaci
(včetně historické) atd. (1. etapa). Zkoumat artefakty: Kralicko – venkovské portály; Broumov – klášter čp. 1; Jičín – hřbitov; Vizovice – klášter.

Provádět systematicky stavebně-historický výzkum středověkých městských fortifikací na území ČR – zhotovit popisy, hodnocení, plánovou a obrazovou dokumentaci
(včetně historické) atd. (2. etapa). Zkoumat artefakty: Načeradec – kostel sv. Petra; Velký Valtinov – tvrz a pivovar.

Provádět systematicky stavebně-historický výzkum středověkých městských fortifikací na území ČR – zhotovit popisy, hodnocení, plánovou a obrazovou dokumentaci
(včetně historické) atd. (3. etapa). Zkoumat artefakty: Sedlčany – kostel; Valeč – špitál; Žebnice čp. 33.

Provádět systematický výzkum středověkých městských fortifikací – provést komparaci a zasadit do evropského vývoje fortifikační architektury (1. etapa).
Provést výzkum artefaktů: Vráž – kostel sv. Bartoloměje; Nechvalice – kostel sv. Mikuláše; Trnová čp. 2.

2020

2021

2022

2023

Dílčí cíl

2019

2020

2021

2022

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera (1. etapa); Bílovec čp. 121. Komparovat s vhodnými analogiemi na území ČR.

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera (2. etapa); Stará Ves nad Ondřejnicí – zámek; Fulnek čp. 81; Buchlov hrad. Komparovat
s vhodnými analogiemi na území ČR.

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera (3. etapa); Krnov čp. 39; Hradec nad Moravicí čp. 5; Obřany hrad; Grabštejn hrad. Komparovat
s vhodnými analogiemi na území ČR.

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera (4. etapa); Valašské Meziříčí – zámek; Veveří – hrad. Komparovat s vhodnými analogiemi
na území ČR.

2021

2022

2023

Zkoumat a dokumentovat objekty: Opava – Müllerův dům čp. 1; Jezdkovice – zámek čp. 4; Šindelová – železárna. Komparovat s vhodnými analogiemi na území ČR.

2019

2020

VIII.4 Rozvíjení vybraných metod výzkumu ohrožených a zanikajících historických staveb s důrazem na interdisciplinární spolupráci. Dílčí cíl rozvíjí prioritně metody
stavebněhistorického průzkumu (SHP) a operační dokumentaci (OPD). [Rozvoj metod]

Dílčí cíl

Provádět systematický výzkum středověkých městských fortifikací – provést komparaci a zasadit do evropského vývoje fortifikační architektury (2. etapa).
Provést výzkum artefaktů: Vitice – kostel; Miličín – kostel.

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Žemličkova Lhota čp. 4; Bezděz – hrad (1. etapa);
Hrubšice – bývalý mlýn; Dobřív čp. 5; hrady Helfenburk u Bavorova, Dívčí Kámen a typově příbuzné hradní zříceniny (1. etapa).

2019

2023

VIII.2 Výzkum kultury bydlení a obytného komfortu z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky (cca 4 % fondu) [Výzkum kultury bydlení]

Dílčí cíl
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0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

Mgr. František Kolář

Mgr. Tereza Konvalinková,
2021–2023

Mgr. Jana Koudelová, Ph.D.

Mgr. Matěj Kruntorád

Mgr. Jan Kypta, Ph.D.

Mgr. Martin Ouhrabka

Mgr. Ivan Peřina

Stanislav Plešmíd, DiS.

Mgr. Romana Rosová

Mgr. Jaroslav Skopec, 2019

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

Mgr. Petra Kaniová

7

0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

Mgr. Jakub Chaloupka

6

0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

Ing. arch. Dorota Havlíková

5

0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

Bc. Petr Hasil, 2019–2022

4

0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

Mgr. Karel Foud

3

0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

Mgr. Miloš Buroň

2

úvazek
0,00 + odměna

PhDr. Vladislav Razím

1

pracovní náplň při řešení oblasti

Garant: po věcné a organizační stránce řídí naplňování cílů a výsledků vědecko-výzkumného úkolu, zároveň se podílí na plnění
konkrétních cílů a výsledků; editace a koncepce publikačních výstupů, výstav a tvorba nálezových zpráv

jméno, příjmení, tituly

č.

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY
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Ing. Jiří Slavík

Ing. arch. Jitka Svobodová

Mgr. Táňa Šimková, 2020–2023

Ing. Daniel Šnejd

Mgr. Jan Štětina

Ing. arch. Jan Veselý

Radim Vrla

Ing. arch. Eva Vyletová

19

20

21

22

23

24

25

26

0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

podílí se na plnění schválených cílů a výsledků úkolu; průzkum a dokumentace v terénu,
zpracovávání nálezových zpráv, publikační činnost

název výsledku

Průzkum, dokumentace
a inventarizace architektonických prvků

rok autor/autoři

2014 František R. Václavík

typ

Nmet

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

#0003716

_____/14:

RIV/75032333:

IS VaVaI

odkaz na výsledek

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=389035

využití výsledku
odborní pracovníci památkové péče v každodenní
praxi, výkonné složky krajských odborů památkové
péče, archeologické instituce, projektanti, pracovníci
muzeí (zejm. oddělení architektury Národního
technického muzea), vlastníci, správci památek
i ohrožených staveb nezapsaných mezi kulturní
památky; další zainteresované osoby a instituce, které
se zapojují do průzkumu a dokumentace daného
okruhu (např. v rámci dlouhodobých, systematických
projektů průzkumu a dokumentace historických
staveb); velmi žádoucí je využití na vysokých školách
zaměřujících se na výzkum historických staveb

odkaz pod IS VaVaI

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F14%
3A%230003716

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

Mgr. Jaroslav Skopec, 2023

18

160
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2014 Jan Pešta

Nmet

2014

Tereza Konvalinková,
Martin Ouhrabka

rok

2017

typ

E

název výsledku

Irena Tobiášková,
Martina Indrová-Veselá, Josef Hrdlička,
Markéta Hrdličková, Výstava Telč
Petr Velička,
v průběhu staletí
Markéta Veličková,
Lucie Bláhová, Jana
Záškodová

autor/autoři

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO

Jrec

https://www.rvvi.cz/
RIV/75032333: riv?s=jednoduche-vyhleda_____/17:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F1
N0000071
7%3AN0000071

prezentace výsledků výzkumu pro účely propagace
fondu NPÚ

https://www.npu.cz/cs/
npu-a-pamatkova-pece/
npu-jako-instituce/publikace/29123-telc-v-prubehu-staleti

odkaz na výsledek

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=388920

odborní pracovníci památkové péče, muzea. Využití najde při výchově vysokoškolských studentů,
při regionálním bádání v oblasti ochrany památek,
architektury, lidového umění, v kartografii a dalších
oborech – zejména při stavebněhistorickém průzkumu a pasportizaci městských domů

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F14%
3A%230003715

využití výsledku

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=389341

odborníci v památkové péči, architekti, projektanti
a stavební historici, geodeti a geoinformatici
z důvodu zásadních změn technologie dokumentace
za posledních 10–15 let; klíčové je využití měřické
dokumentace v případě zániku historické stavby,
zvláště pokud není k dispozici žádný jiný druh
dokumentace

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F14%
3A%230003714

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F14%
3A%230003728

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=389038

pracovníci památkové péče, muzea, studenti
vysokých škol a další pracovníci přicházející do styku
jak s objekty v historickém autentickém stavu, tak
pracující na jejich obnově, tj. i projektanti

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail
&n=0&h=RIV%2F75032
333%3A_____%2F14%
3A%230003717

odkaz pod IS VaVaI

#0003728

_____/14:

RIV/75032333:

#0003715

_____/14:

RIV/75032333:

#0003714

_____/14:

RIV/75032333:

#0003717

_____/14:

RIV/75032333:

IS VaVaI

Proměny venkovské zástavby na území západních Krkonoš: poznatky
z plošného výzkumu
vesnických sídel a lidové
architektury

Plošný průzkum lidové
architektury a venkovských sídel

2014 Jan Veselý

Nmet

B) Publikační výsledky

Měřická dokumentace
historických staveb pro
průzkum v památkové
péči

2014 Alfréd Schubert

Nmet

Průzkum, dokumentace
a inventarizace výplní
okenních a dveřních
otvorů

Národní památkový ústav
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Sídla zaniklá
a závažně poškozená v letech 1948–89

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=437338

Karel Kuča

2016

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů), Ministerstvo kultury, Ministerstvo
pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé územně plánovací dokumentace, architekti,
urbanisté, relevantní obory vysokého školství, zájmová
sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší
odborná veřejnost

Nmap

http://mapy.npu.cz/
flexviewers/mo

Vladislav Razím

2015

Středověká městská
opevnění na území
České republiky.

Nmap

správní orgány, odborní a vědečtí pracovníci památkové péče, archeologové atp. – tedy oblast „poznávací“
i „praktické“ památkové péče; oblast cestovního ruchu
a prezentace turistické atraktivity měst

https://www.rvvi.cz/
RIV/75032333: riv?s=rozsirene-vyhledava_____/14:
ni&ss=detail&n=0&h=RIV%2
#0003643
F75032333%3A_____%2F14%
3A%230003643

Technické památky
Moravy a Slezska

Alena Borovcová
a kolektiv

2015

https://www.rvvi.cz/
RIV/75032333: riv?s=jednoduche-vyhleda_____/15:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F1
#0003995
5%3A%230003995

Nmap

školství – výuka dějin architektury (studijní obory
architektury a stavebnictví), badatelská oblast a zpracování stavebněhistorických průzkumů, významné je
zpřístupnění databáze pro širokou veřejnost (jednoduhttp://mapy.npu.cz/
ché hledání, získání přehledných informací o jednotflexviewers/indd/
livých průmyslových objektech, jejich lokalizaci, typu
a aktuálním stavu památkové ochrany, podklad pro
další nové využití objektů průmyslového dědictví a nástroj pomáhající k jejich ochraně a obnově

2017

E

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h
=RIV%2F75032333%3A____
_%2F17%3AN0000082%21
RIV18-MK0-75032333

prezentace výsledků výzkumu pro účely propagace
fondu NPÚ

Schwarzenberská
krajina Hlubocka
a Třeboňska.
Proměna krajiny na vybraných
Schwarzenberských
panstvích mezi lety
1660−1930

Ludmila Ourodová-Hronková,
Marek Ehrlich,
Mája Havlová,
David Tuma,
Pavel Koblasa,
Pavel Matlas,
Zuzana Vaverková,
Kristina Popelka,
Markéta Slabová,
Anna Kubíková,
Jakub Drozda,
Pavel Hájek,
Václav Grubhoffer,
Jindřich Špinar,
Jan Žižka

prezentace výsledků výzkumu pro účely propagace
fondu NPÚ

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h
=RIV%2F75032333%3A____
_%2F17%3AN0000085%21
RIV18-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/
RIV/75032333: riv?s=jednoduche-vyhleda_____/17:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
N0000082
%2F75032333%3A_____%2F1
7%3AN0000082

Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou

Jana Petrová,
Jana Perutková,
Petr Fidler

2017

E

https://www.rvvi.cz/
RIV/75032333: riv?s=jednoduche-vyhleda_____/17:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
N0000085
%2F75032333%3A_____%2F1
7%3AN0000085
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Metodika klasifikace
staveb podle
památkové hodnoty

Karel Kuča,
Věra Kučová

2015

Npam

rok

2015

2015

typ

B

B

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/19810-zamecke-divadlo-v-ceskem-krumlove-obnova-a-prezentace

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7714zamek-kratochvile

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledaRIV/75032333:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
_____/15:
%2F75032333%3A_____%2F
#0004075
15%3A%230004075%21RIV16-MK0-75032333
https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledaRIV/75032333:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
_____/15:
%2F75032333%3A_____%2F
#0004078
15%3A%230004078%21RIV16-MK0-75032333

Zámecké divadlo
v Českém Krumlově.
Obnova a prezentace

Zámek Kratochvíle.
Renesanční letohrádek a historie jeho
památkové obnovy

Jiří Bláha

Milena Hajná, Mája
Havlová, Vojtěch
Troup, Zuzana
Vaverková

odkaz na výsledek

IS VaVaI

https://www.npu.cz/publikace/metodika-klasifikace
-staveb-podle-pamatkove
-hodnoty.pdf

obory památkové péče, územní plánování, tvorba
podkladů pro územně analytické podklady, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, obecní úřady,
úřady územního plánování (Ministerstvo pro místní
rozvoj), zpracovatelé územně plánovací dokumentace,
relevantní obory vysokého a středního školství, širší
zainteresovaná veřejnost

název výsledku

autor/autoři

odkaz pod IS VaVaI

https://www.rvvi.cz/
RIV/75032333: riv?s=jednoduche-vyhleda_____/15:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
#0004032
%2F75032333%3A_____%2F1
5%3A%230004032

2015

Nmet

B) Publikační výsledky

https://www.rvvi.cz/
RIV/75032333: riv?s=jednoduche-vyhleda_____/15:
vani&ss=detail&n=0&h=RIV
#0004042
%2F75032333%3A_____%2F1
5%3A%230004042

Metodika dokumentace sakrální architektury (kostely
a prostorové kaple)

Vít Honys,
Táňa Šimková,
Lucie Radová,
Hana Veselá

dokumentátoři a pracovníci odborných institucí, kteří
se zabývají ochranou kulturního dědictví (Ministerstvo
kultury, Národní památkový ústav a muzea a galerie
výtvarných umění, které mohou mít součásti interiérů
http://iispp.npu.cz/mis_
sakrálních staveb ve svých sbírkách), orgány státní
public/documentDetail.
památkové péče, stavební úřady, urbanisté, projektanti htm?id=463792
a pracovníci zaměřující se na historická sídla a historickou architekturu a jejich obnovu, Komora architektů, střední, vyšší odborné a vysoké školy

Národní památkový ústav

163

Výstava s kritickým katalogem na téma vývoj úrovně bydlení ve venkovském prostředí na Sedlčansku

2022

Ekrit

VIII.3

Článek k tématu obytná dispozice barokního hostince

Článek k tématu rozvíjení metod operativního průzkumu a dokumentace nemovitých památek

Článek k tématu středověký krov kostela na Sedlčansku

Článek k tématu lidově klasicistní prvky v severovýchodních Čechách

Článek k tématu architektonické prvky

Odborná kniha k tématu středověká opevnění měst, díl 2., se zaměřením na oblast Čech pojatá jako první souhrnná prezentace výsledků
systematického stavebněhistorického výzkumu středověkých městských fortifikací na území ČR v kontextu evropského vývoje fortifikační
architektury

2020

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

Jost

Jost

Jost

Jost

Jost

B

B

B

B

B

B

B

VIII.1
VIII.1
VIII.2

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě k problematice stavební podoby hradů v krajině Trojzemí, vybraných lokalit na pomezí Čech,
Německa a Polska s důrazem na metodickou stránku výzkumu torzálně dochovaných staveb

Odborná kniha Život uvnitř města – typologie zástavby a kultura bydlení v městských historických jádrech severní Moravy a Slezska. Jednotlivé
typy obytné zástavby v historických městech, kultura bydlení různých sociálních skupin atp.

VIII.4

Odborná kniha Hrad Křídlo. Souhrnná monografie představující výsledky modelového interdisciplinárního průzkumu a dokumentace torzálně
dochované a bezprostředně ohrožené stavby v lesním prostředí výrazně překračuje dosavadní míru poznání lokality

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě k problematice lidové architektury na Plzeňsku

VIII.3

VIII.2

VIII.3

VIII.1

VIII.4

VIII.2

VIII.1

Odborná kniha k tématu středověká opevnění měst, díl 1., v kontextu evropského vývoje fortifikační architektury

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma problematika vývoje a úrovně městského bydlení

VIII.3

Článek k tématu dveřní a okenní výplně roubených staveb

2020

Jost

VIII.4

Článek k tématu interdisciplinární výzkum městské zástavby

2019

Jost

VIII.3

Článek k tématu prvky venkovské architektury

výzkumný cíl

2019

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

Jost

typ

B) Publikační výsledky

VIII.1

Výstava s kritickým katalogem k problematice stavební podoby hradů v krajině Trojzemí, vybraných lokalit na pomezí Čech, Německa a Polska
s důrazem na metodickou stránku výzkumu torzálně dochovaných staveb

2022

Ekrit

VIII.2

VIII.1

Výstava s kritickým katalogem k problematice lidové architektury na Plzeňsku

2022

Ekrit

VIII.2

Výstava s kritickým katalogem k problematice vývoje a úrovně městského bydlení s doprovodnými akcemi (edukační programy pro jednotlivé
věkové skupiny, komentované prohlídky ve vybraných historických městech apod.)

výzkumný
cíl

2021

stručný popis / charakteristika výsledků

Ekrit

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění
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2022

2022

2023

2023

2019

2019

B

B

B

B

C

C

VIII.2

VIII.4

Odborná kniha Kostel sv. Martina v Tlumačově. Souhrnná práce na základě modelového interdisciplinárního výzkumu představuje v novém světle
opomíjenou památku, obecný metodický přesah

Dvě kapitoly v knize Valašsko – historie a kultura II. o odrazu sociálních a životních podmínek v architektuře beskydských kostelů
a obživě pasekářů na Valašsku

VIII.1

Odborná kniha Pod Kralickým Sněžníkem: vybrané ukázky vesnického stavitelství a jeho proměny. Souhrnná publikace představuje nejnovější
poznatky o vývoji lidové architektury v daném regionu

VIII.1

VIII.4

Odborná kniha − Stavební činnost benediktinů ve východních Čechách. Souhrnná práce o stavební činnosti řádu benediktinů v daném regionu
na základě nejnovějších poznatků interdisciplinárního výzkumu

Kapitola v knize Tvrz Kurovice. Kapitola o stavebněhistorickém vývoji zámku

VIII.2

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma vývoj úrovně bydlení ve venkovském prostředí na Sedlčansku

Národní památkový ústav
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Ing. arch. Alena Krusová

Výzkumná oblast je zaměřena na prohlubování poznání kulturního dědictví, památkový urbanismus, tj. utváření sídel včetně krajinného rámce, v návaznosti
na novodobou strukturu sídla. Obsahem výzkumné oblasti je poznání a ochrana hodnot dochované urbanistické struktury historických sídel (měst a vesnic)
a jejich částí v návaznosti na krajinný kontext dle principů památkového urbanismu. Oblast je zaměřena na poznání urbanistické struktury historických sídel,
charakterizované dochovaným historickým půdorysem a jemu odpovídající hmotovou a prostorovou skladbou, a zahrnuje aplikaci celostního pohledu na krajinný
kontext historických celků a význam jejich vnějšího obrazu a historických pohledových vazeb.

Garant

Charakteristika
oblasti

Obsahem dílčího cíle je tvorba metodických nástrojů v oblasti památkového urbanismu v návaznosti na posun poznání, včetně legislativních změn (např. poslední
novely stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018): aktualizace památkových postupů „Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ pro pořizování územně
analytických podkladů (ÚAP)“ a „Vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci (ÚPD) z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území“.

Publikačně vyhodnotit problematiku jevů ÚAP z pohledu NPÚ jakožto poskytovatele a zpracovat podklady k památkovému postupu „Příprava podkladů pro poskytnutí
aktuálních údajů NPÚ pro pořizování ÚAP“ na základě novely stavebního zákona 1. 1. 2018.

Aplikačně vyhodnotit přípravu podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ pro pořizování ÚAP.

Zpracovat památkový postup „Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ pro pořizování Územně analytických podkladů (ÚAP)“ v rámci novely stavebního
zákona a s ohledem na změny dané spuštěním nové generace aplikací IISPP (Památkového katalogu, Geoportálu památkové péče a ISAD) pro interní potřeby NPÚ
i pro potřeby dalších zpracovatelů podkladů pro přípravu ÚAP. Zpracovat památkový postup „Vyjadřování se k Územně plánovací dokumentaci (ÚPD) z hlediska ochrany
kulturněhistorických hodnot území“ za účelem přípravy stanoviska či vyjádření dotčeného orgánu (Ministerstvo kultury, krajské úřady a obce s pověřenou působností)
ve věci ÚPD.

IX.2 Rozšíření a doplnění mapových aplikací Geoportálu památkové péče [Virtuální mapové aplikace]

Obsahem dílčího cíle je rozšíření a doplnění mapových aplikací Geoportálu památkové péče o vrstvy jevů územních analytických podkladů (ÚAP) včetně jevů
z hlediska NPÚ jakožto poskytovatele nepovinných, a to včetně interaktivních odkazů do dalších částí IISPP – především Památkového katalogu (data Ústředního
seznamu kulturních památek [ÚSKP] a soupisu), ISAD (data Státního archeologického seznamu [SAS ČR]) a Metainformačního systému (MIS; odborná dokumentace).

Připravit bodovou identifikaci a vymezit polygonový rozsah jevů ÚAP včetně jevů z hlediska NPÚ jakožto poskytovatele nepovinných pro rozšíření a doplnění mapových
aplikací Geoportálu památkové péče s ohledem na legislativní změny. Připravit tato prostorová data ke zveřejnění na Geoportálu.

Publikačně vyhodnotit problematiku jevů ÚAP vybraného řešeného území zahrnující jak struktury městské, tak vesnické z pohledu NPÚ jakožto poskytovatele
nepovinných a návrhu plošné ochrany.

Aplikačně vyhodnotit související mapové služby a aplikace Geoportálu památkové péče s interaktivními odkazy do dalších částí IISPP – především Památkového
katalogu (data ÚSKP a soupisu), ISAD (data SAS ČR) a MIS (odborná dokumentace).

Rozšířit a doplnit mapovou aplikaci Geoportálu památkové péče o interaktivní odkazy do dalších částí IISPP – především Památkového katalogu (data ÚSKP a soupisu),
ISAD (data SAS ČR) a MIS (odborná dokumentace) s obsahem i pro NPÚ nepovinných údajů.

2019

2022

2023

Dílčí cíl

Charakteristika

2019

2020

2021

2023

IX.1 Tvorba metodických nástrojů v oblasti památkového urbanismu [Metodické nástroje urbanismu]

Charakteristika

Dílčí cíl

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

IX. Památkový urbanismus

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: IX. Památkový urbanismus

Kontrolovatelné cíle

Kontrolovatelné cíle
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řešení mapových aplikací a vazeb Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP)

návrh mapových projektů a mapových výstupů

Ing. Irena Blažková

Mgr. Šimon Eisman

Ing. Svatava Podrazilová
Hausknechtová

Ing. arch. Zuzana Syrová

2

3

4

5

0

autor/autoři

2014

2014

2014

2014

2014

Jrec

Jrec

Jrec

Jrec

Jrec

druh rok

název výsledku

Jiří Olšan, Daniel Šnejd

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

úvazek

RIV/75032333:_____/14:#0003647

RIV/75032333:_____/14:#0003648

RIV/75032333:_____/14:#0003649

Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí

Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany
jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona

Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost
v prostředí středoevropských historických měst

Drobná typologicky podobná městská sídla v Pomalší

RIV/75032333:_____/14:#0003652

RIV/75032333:_____/14:#0003651

IS VaVaI

název výsledku

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F14%3A%230003652

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F14%3A%230003651

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h
=RIV%2F75032333%3A_____%2F14%
3A%230003649

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h
=RIV%2F75032333%3A_____%2F14%
3A%230003648

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduchevyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2F7
5032333%3A_____%2F14%3A%230003647

odkaz pod IS VaVaI

Jedná se o novou výzkumnou oblast řešenou v rámci podpory IP DKRVO. V předchozím období byly aplikované výsledky k oblasti urbanizmu realizovány v rámci účelového výzkumu − projektů NAKI.

Helga Kozelská-Benzúrová, Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty,
Aleš Palacký
ochrana

Vlastimil Ouroda

Karel Kuča

Věra Kučová

autor/autoři

B) Publikační výsledky

0

druh rok

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

koncepce řešení (úkolu) v rámci Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP)

řešení územně analytických podkladů (ÚAP) v rámci Památkového katalogu

Garant: vedení úkolu; řešení aktualizace Npam k územně plánovací dokumentaci (ÚPD) a Npam k územně analytickým podkladům
(ÚAP)

Ing. arch. Alena Krusová, CSc.

1

pracovní náplň při řešení oblasti

jméno, příjmení, tituly

č.

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY
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RIV/75032333:
_____/15:
#0004033

Metodika identifikace a klasifikace
území s urbanistickými hodnotami

Metodika tvorby
standardizovaného
záznamu krajinné
památkové zóny

Karel Kuča,
Věra Kučová

Věra Kučová,
Jiří Dostálek,
Marek Ehrlich,
Karel Kuča,
Božena Pacáková

2015

2015

Nmet

Nmet

RIV/44555601:
13410/15:
43887313

RIV/75032333:
_____/15:
#0004021

Metodika prostorové analýzy památky
zahradního umění

Ohrožené kulturní
dědictví v příhraniční oblasti SZ Čech

Časoprostorová
změna struktury
krajiny pod Milešovkou a její kulturní
dědictví

Urbanistické soubory, areály a stavby
socialistického
realismu, významné
kulturně historickou
hodnotou

Lenka Křesadlová,
Marie Pavlátová,
Jiří Olšan,
Marek Erlich

Kamil Podroužek
a kolektiv

Vladimír Brůna
a kolektiv

Aleš Palacký,
Helga Bencúrová
Kozelská

2016

2015

2015

2015

Nmet

Nmap

Nmap

Nmap

RIV/44555601:
13410/15:
43887309

IS VaVaI

název výsledku

autor/autoři

rok

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO

http://mapy.npu.cz/
flexviewers/sorela/

https://www.rvvi.cz/
riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2
F44555601%3A13410%2F15%
3A43887313

správci památek (Národní památkový ústav), územní
památková správa v Kroměříži, pracovníci odborných
a výkonných orgánů památkové péče, projektanti
v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci
ve školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

http://projekty.geolab.
cz/naki/milesov/spec_
mapa

studium krajiny – věda a výzkum v oblasti krajinné
ekologie, při zpracování absolventských prací na
akademické půdě, archeologie, ochrana území, dokumentace památek, pedagogika, obnova a restaurování
památek, aktualizace a opravy mapových podkladů,
územní plánování, vzdělání a popularizace vlastivědy,
regionální historie apod., vytváření naučných stezek
a informačních tabulí, propagace a marketing v rámci
podpory cestovního ruchu

https://www.rvvi.cz/
riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2
F75032333%3A_____%2F15%
3A%230004021

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=430211

všechna pracoviště Národního památkového ústavu

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=475331

Národní památkový ústav – územní památkové správy
a územní odborná pracoviště, pracovníci výkonných
orgánů památkové péče i ochrany přírody a životního prostředí, vlastníci a správci historických zahrad
a parků, projektanti v oboru zahradní a krajinářské
architektury; v územním plánování jako podklad pro
zpracování do územně analytických podkladů, eventuálně pro územní studie
https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F44555601%3A13410%2F15
%3A43887309

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=434831

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=464595

obory památkové péče, územní plánování, tvorba
podkladů pro územně analytické podklady, Ministerstvo kultury, Národní památkový ústav, obecní úřady,
úřady územního plánování (Ministerstvo pro místní
rozvoj), zpracovatelé územně plánovací dokumentace,
relevantní obory vysokého a středního školství, širší
zainteresovaná veřejnost

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F1
5%3A%230004033
pracovníci památkové péče, pracovníci v územním plánování, na stavebních úřadech, v odborných institucích i výkonných orgánech ochrany přírody a životního
prostředí; představitelé obcí, podnikatelské subjekty,
zájmová sdružení i jednotlivci

odkaz na výsledek

využití výsledku

odkaz pod IS VaVaI

Národní památkový ústav
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http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=437334

Karel Kuča

Potenciál
historických vesnic
ČR k památkové
ochraně

2016

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů), Ministerstvo kultury, Ministerstvo
pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé územně plánovací dokumentace, architekti,
urbanisté, relevantní obory vysokého školství, zájmová
sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší
odborná veřejnost

Nmap

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=437336

Potenciál
historických měst
ČR k památkové
ochraně

Karel Kuča

2016

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů), Ministerstvo kultury, Ministerstvo
pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé územně plánovací dokumentace, architekti,
urbanisté, relevantní obory vysokého školství, zájmová
sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší
odborná veřejnost

Nmap

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=437335

Karel Kuča

2016

Nmap

Potenciál
dochovaných plužin
k památkové
ochraně

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F1
5%3A%230004026

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=434279

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=470656

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů), Ministerstvo kultury, Ministerstvo
pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé územně plánovací dokumentace, architekti,
urbanisté, relevantní obory vysokého školství, zájmová
sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší
odborná veřejnost

2015

Nmap

RIV/75032333:
_____/15:
#0004026

správci památek (Národní památkový ústav), územní
památková správa v Kroměříži, pracovníci odborných
a výkonných orgánů památkové péče, projektanti
v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci
ve školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

správci památek (Národní památkový ústav), územní
památková správa v Kroměříži, pracovníci odborných
a výkonných orgánů památkové péče, projektanti
v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci
ve školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=437724

Marek Ehrlich,
Lenka Křesadlová

2015

Nmap

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F1
5%3A%230004025

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F
15%3A%230004027%21RIV16-MK0-75032333

správci památek (Národní památkový ústav), územní
památková správa v Kroměříži, pracovníci odborných
a výkonných orgánů památkové péče, projektanti
v oboru zahradní a krajinářské architektury, pracovníci
ve školství v relevantních oborech, odborná veřejnost

Podzámecká
zahrada v Kroměříži – prostorová
analýza památky
zahradního umění

Marek Ehrlich,
Lenka Křesadlová

RIV/75032333:
_____/15:
#0004025

Květná zahrada
v Kroměříži –
prostorová analýza
památky zahradního umění

Marek Ehrlich,
Jiří Olšan

2015

Nmap

RIV/75032333:
_____/15:
:#0004027

Zámecká zahrada
v Českém Krumlově – prostorová
analýza památky
zahradního umění
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Karel Sklenář

Alena Krusová

Alena Krusová

2017

2015

2015

Npam

Npam

Karel Sklenář

2016

Nmap

Nmap

Karel Kuča

2016

Nmap

RIV/75032333:
_____/16:
N0000079

RIV/75032333:
_____/15:
#0004030

RIV/75032333:
_____/15:
#0004031

Příprava podkladů
pro poskytování
aktuálních údajů
Národního památkového ústavu pro
pořizování územně
analytických podkladů

Vyjádřování se
k územně plánovací dokumentaci
z hlediska ochrany
kulturněhistorických hodnot území

RIV/75032333:
_____/16:
N0000078

Komunikace
v krajině jihomoravského pohraničí

Kulturní mobiliář
krajiny jihomoravského pohraničí

Potenciál
lázeňských parků
a terapeutické
lázeňské krajiny
České republiky k památkové
ochraně

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=463020

pracovníci Národního památkového ústavu: územní
odborná pracoviště a generální ředitelství – příprava
podkladů NPÚ pro poskytnutí aktuálních údajů pro
Územní analytické podklady obcí (ÚAPo) a pro Územní
analytické podklady krajů (ÚAPk), specialisté na urbanismus a územní plánování, kulturní krajinu, lidovou
architekturu, technické památky, památkáři – garanti
území, archeologové, specialisté na evidenci, dokumentaci a IS

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F1
6%3AN0000079

https://www.rvvi.cz/
riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2
F75032333%3A_____%2F15%
3A%230004031

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=464722

http://npu.maps.
arcgis.com/apps/
webappviewer/index.
html?id=9acc0e2abda0449994f9af2da3b5b366

orgány státní památkové péče, oblast územního
a krajinného plánování, vzdělávání v oboru krajinářské architektury, oblast vědy a výzkumu vztahující
se ke krajinné ekologii, oblast archeologie a ochrany
území, dokumentace památek, obnova a restaurování
památek, aktualizace a opravy mapových podkladů,
propagace a marketing v rámci podpory cestovního ruchu, vytváření naučných stezek a informačních tabulí

https://www.rvvi.cz/
riv?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%2
F75032333%3A_____%2F16%
3AN0000078

pracovníci Národního památkového ústavu: specialisté
na urbanismus a územní plánování, kulturní krajinu,
lidovou architekturu, technické památky, památky zahradního umění, památkáři – archeologové, specialisté
na evidenci, dokumentaci a IS

http://npu.maps.
arcgis.com/apps/
webappviewer/index.
html?id=7dd0e3cb2ce24e5d8d4232d7ad9a7068

orgány státní památkové péče, oblast územního
a krajinného plánování, vzdělávání v oboru krajinářské
architektury, oblast vědy a výzkumu vztahující se ke
krajinné ekologii, oblast archeologie a ochrany území,
dokumentace památek, obnova a restaurování památek, aktualizace a opravy mapových podkladů, propagace a marketing v rámci podpory cestovního ruchu,
vytváření naučných stezek a informačních tabulí

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F1
5%3A%230004030

http://iispp.npu.cz/mis_
public/documentDetail.
htm?id=437337

Národní památkový ústav (zpracovatel územně analytických podkladů), Ministerstvo kultury, Ministerstvo
pro místní rozvoj, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, úřady územního plánování, zpracovatelé územně plánovací dokumentace, architekti,
urbanisté, relevantní obory vysokého školství, zájmová
sdružení při prosazování zájmů ochrany území, širší
odborná veřejnost
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rok

2015

2016

2016

typ

B

B

B

RIV/75032333:
_____/16:
N0000170

Proměny zámeckého areálu Lemberk

Renata Černá,
Jana Kurešová,
Martin Krummholz

RIV/75032333:
_____/15:
#0004046

RIV/75032333:
_____/15:
#0004213

Milešov ve středověku a novověku

Petr Hrubý,
Táňa Šimková,
Jan Leibl,
Martin Barus,
Vladimír Brůna,
Michaela Hrubá,
Petra Kubátová,
Jakub Pátek,
Ivan Peřina,
Kamil Podroužek,
Tomáš Sekyrka,
Eva Ublová,
Tomáš Velímský,
Vilém Zábranský

IS VaVaI

Barbora Dohnalová,
Markéta Flekalová,
Karel Foud,
Pavel Hušek,
Jakub Chaloupka,
Karel Kuča,
Věra Kučová,
Jiří Kupka,
Ondřej Malina,
Lucie Medková,
Krajinné
Božena Pacáková,
Marie Pavlátová,
památkové zóny
Jan Pešta,
České republiky
Alena Salašová,
Jozef Sedláček,
Daniela Smetanová,
Markéta Šantrůčková,
Simona Švecová,
Lenka Trpáková,
Tomáš Veith,
Ivan Vorel,
Martin Weber,
Lubomír Zeman

název výsledku

autor/autoři

B) Publikační výsledky

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
9114-krajinne-pamatkove-zony-ceske-republiky

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
30618-promeny-zameckeho-arealu-lemberk

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RI
V%2F75032333%3A_____%
2F16%3AN0000170%21RIV18-MK0-75032333

http://ff.ujep.cz/naki009/docs/katalog.pdf

odkaz na výsledek

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RI
V%2F75032333%3A_____%2
F15%3A%230004213%21RIV16-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV
%2F75032333%3A_____%2F
15%3A%230004046%21RIV16-MK0-75032333

odkaz pod IS VaVaI
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2016

2016

2017

2017

B

B

B

B

RIV/75032333:
_____/17:
N0000067

RIV/75032333:
_____/17:
N0000068

Telč v průběhu
staletí

Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou

Proměny zámeckého parku v Hradci
nad Moravicí v letech 1778−1945

Irena Tobiášková,
Martina Indrová-Veselá,
Josef Hrdlička,
Markéta Hrdličková,
Martkéta Veličková,
Petr Velička, Lucie
Bláhová,
Jana Záškodová

Petr Fidler,
Lenka Křesadlová,
Jana Perutková,
Jana Spáčilová,
Tomáš Valeš,
Lilian Ruhe

Petr Havrlant,
Jiří Jung,
Romana Rosová

RIV/75032333:
_____/17:
N0000071

Procházka panstvím
Telč

RIV/75032333:
_____/16:
N0000174

Martina Indrová-Veselá,
Lucie Bláhová,
Jana Záškodová,
Jaroslava Musilová

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/29123-telc-v-prubehu-staleti

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
32959-promeny-zameckeho-arealu-v-jaromericich-nad-rokytnou

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
33250-promeny-zameckeho-parku-v-hradci-nad-moravici-v-letech-1778-1945

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RI
V%2F75032333%3A_____%
2F17%3AN0000067%21RIV18-MK0-75032333
https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RI
V%2F75032333%3A_____%
2F17%3AN0000068%21RIV18-MK0-75032333

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/
20847-prochazka-panstvim-telc

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RI
V%2F75032333%3A_____%
2F17%3AN0000071%21RIV18-MK0-75032333

https://www.rvvi.cz/
riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RI
V%2F75032333%3A_____%
2F16%3AN0000174%21RIV18-MK0-75032333
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Památkový postup „Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ pro pořizování ÚAP“

Památkový postup „Vyjadřování se k ÚPD z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území“

2022

2023

Npam

Npam

IX.1
IX.2

Článek k problematice jevů ÚAP, které jsou z hlediska NPÚ jakožto poskytovatele nepovinné, obecně

Článek k problematice jevů ÚAP, které jsou z hlediska NPÚ jakožto poskytovatele nepovinné, týkající se vybraného řešeného území a zahrnující
jak struktury městské, tak vesnické

2020

Jost

výzkumný cíl

2019

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

IX.2

IX.1

IX.2

výzkumný
cíl

Jost

typ

B) Publikační výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem památkové péče s interaktivními odkazy do dalších částí IISPP − především Památkového katalogu
(data ÚSKP a soupisu), ISAD (data SAS) a MIS (odborná dokumentace)

2021

stručný popis / charakteristika výsledků

Nmap

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

Mgr. Martin Gaži

Výzkumná oblast je obecně zaměřena na přípravu, realizaci a prezentaci výsledků výzkumu a vývoje NPÚ odborné i poučené laické veřejnosti. Oblast je naplňována
prostřednictvím podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, zajištěním podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ
nad rámec běžných statutárních činností a vydáváním monograficky koncipovaných odborných knih.

Garant

Charakteristika
oblasti

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2, 2019, roč. 26; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2019, roč. 33; Staletá Praha č. 1, 2019,
roč. 35; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2019, roč. 35 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes Nissae č. 1,
2019, roč. 20; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2019, roč. 79.

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů
pro kalendářní rok 2019.

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2, 2020, roč. 27; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2020, roč. 34; Staletá Praha č. 1, 2020,
roč. 36; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2020, roč. 36 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes Nissae č. 1,
2020, roč. 21; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2020, roč. 80.

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů
pro kalendářní rok 2020.

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2, 2021, roč. 28; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2021, roč. 35; Staletá Praha č. 1, 2021,
roč. 37; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2021, roč. 37 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes Nissae č. 1,
2021, roč. 22; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2021, roč. 81.

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů
pro kalendářní rok 2021.

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2, 2022, roč. 29; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2022, roč. 36; Staletá Praha č. 1, 2022,
roč. 38; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2022, roč. 38 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes Nissae č. 1,
2022, roč. 23; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2022, roč. 82.

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů
pro kalendářní rok 2022.

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2, 2023, roč. 30; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2023, roč. 37; Staletá Praha č. 1, 2023,
roč. 39; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2023, roč. 39 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes Nissae č. 1,
2023, roč. 24; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2023, roč. 83.

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů
pro kalendářní rok 2023; zajistit recenze, překlady, rešerše aj. dle aktuálních potřeb vědeckých a výzkumných pracovníků NPÚ.

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

X.1 Podpora pěti recenzovaných neimpaktovaných periodik (Průzkumy památek, Památky středních Čech, Staletá Praha, Fontes Nissae, Zprávy památkové péče)
a zajištění podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ nad rámec běžných statutárních činností [Prezentace výsledků výzkumu]

2019

Dílčí cíl

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ
[Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost]

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Kontrolovatelné cíle

174
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Zajistit přípravu a vydání 4 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR. Podpořit první fázi příprav 2 odborných
monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR, které budou vydány v následujících letech.

Zajistit přípravu a vydání 2 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR.

Zajistit přípravu a vydání 4 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR.

Zajistit přípravu a vydání 3 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR. Podpořit první fázi příprav 1 odborné
monografie věnované interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR, která bude vydána v následujících letech.

Zajistit přípravu a vydání 4 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR. Poskytnout odbornou a technickou podporu
pro vydání odborné publikace − kritického katalogu k výstavě o architektu Vladimíru Krýšovi.

2019

2020

2021

2022

2023

redakční a autorská práce na publikačních výsledcích typu B – příprava podkladů pro sazbu

zajištění organizace hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů, podíl na zajištění interních poradních
orgánů k vědecko-výzkumným činnostem, týmů a komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ, příprava podkladů včetně
analytických pro zprávy o VaV činnostech NPÚ, zajištění recenzí, překladů, rešerší pro potřeby vědeckých a výzkumných
pracovníků průřezově NPÚ

Mgr. Jakub Bachtík

PhDr. Jarmila Čiháková

Mgr. Ivo Habán, Ph.D.

PhDr. Pavel Hájek, 2020–2021

Mgr. Andrea Holasová

PhDr. Vít Honys, 2021

Ing. arch. Kateřina Horák
Goryczka

Mgr. Lukáš Hyťha

PhDr. Olga Klapetková

Mgr. Karolina Krejčiříková

Mgr. Jana Kurešová, Ph.D.

Mgr. Jan Kypta, Ph.D., 2021–2022 redakční a autorská práce na publikačních výsledcích typu B – příprava podkladů pro sazbu

Jiří Marounek, 2021–2022

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

redakční a autorská práce na publikačních výsledcích typu B – příprava podkladů pro sazbu

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Fontes Nissae – úprava odborných textů

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

obsahová koncepce a úprava odborných textů recenzovaných neimpaktovaných periodik Památky středních Čech a Průzkumy
památek, redakční práce na publikačních výsledcích typu B

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Zprávy památkové péče – úprava odborných textů

0,00 + odměna

0,25

0,00 + odměna

0,35

0,00 + odměna

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Zprávy památkové péče – úprava odborných textů

obsahová koncepce, redakční zajištění a úprava odborných textů recenzovaného neimpaktovaného periodika Staletá Praha

redakční a autorská práce na publikačních výsledcích typu B – příprava podkladů pro sazbu

0,00 + odměna

0,00 + odměna

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Staletá Praha – úprava textů, autorská a redakční práce
na publikačním výstupu typu B

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Fontes Nissae – úprava odborných textů

0,00 + odměna

0,10

obsahová koncepce recenzovaného neimpaktovaného periodika Zprávy památkové péče

Garant: vedení výzkumnho cíle, redakční práce související se vznikem publikačních výsledků typu B (kontrolované cíle)

Mgr. Martin Gaži

1

pracovní náplň při řešení oblasti

jméno, příjmení, tituly

č.

úvazek

X.2 Příprava a vydávání 18 odborných monografií [Odborné monografie]

Dílčí cíl

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY

Kontrolovatelné cíle

176
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PhDr. Valburga Vavřinová, Ph.D.

Mgr. Jana Velechovská

21

22

redakční a autorská práce na publikačních výsledcích typu B – příprava podkladů pro sazbu

bibliografie, anotace pro Památky středních Čech a Průzkumy památek

rešerše

redakční práce s odborným textem – Staletá Praha

Bronislava Mollerová,
2019–2023

Mgr. Daniel Polakovič, 2020

dokumentátor, 2019–2023

PhDr. Helena Čižinská,
2019–2023

Helena Soukupová, 2019

Helena Soukupová, 2021–2022

hodnotitelé / 14, 2019–2023

Mgr. Iva Steinová, 2019

PhDr. Jan Ivanega, Ph.D., 2020

Mgr. Martin Šanda, 2019

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

zhodnocení a interpretace terénních průzkumů památkového fondu

zhodnocení a interpretace terénních průzkumů památkového fondu

zhodnocení a interpretace terénních průzkumů památkového fondu

hodnotící komise NPÚ

redakční práce s odborným textem

redakční práce s odborným textem

zhodnocení a interpretace terénních průzkumů památkového fondu

pracovní náplň při řešení oblasti

jméno, příjmení, tituly

č.

150 h

120 h

77 h

53 h

95 h

95 h

35 h

61 h

77 h

231 h

ekvivalent úvazku
(hod/rok)

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,25

koordinace interních poradních orgánů k vědecko-výzkumným činnostem, týmů a komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ
a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů; koordinace zajištění recenzí, překladů, rešerší pro potřeby
vědeckých a výzkumných pracovníků průřezově NPÚ

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Fontes Nissae – úprava odborných textů

0,25

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,25

zpracování periodických a závěrečných zpráv výzkumných oblastí IP DKRVO do souhrnné podoby za NPÚ, podíl na zajištění
interních poradních orgánů k vědecko-výzkumným činnostem, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské
komise pro posouzení kvality vědeckých výstupů, zajištění recenzí, překladů, rešerší pro potřeby vědeckých a výzkumných
pracovníků průřezově NPÚ, příprava podkladů včetně analytických pro zprávy o VaV činnostech NPÚ

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Staletá Praha – úprava textů

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – OON

Mgr. Marcela Waldmannová,
2023

Bc. Olga Vacula

20

23

Mgr. Hana Tomagová

19

redakční a autorská práce na publikačních výsledcích typu B – příprava podkladů pro sazbu

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Průzkumy památek – úprava textů

PhDr. Vladislav Razím

Mgr. Petra Šternová, 2023

17

redakční a autorská práce na publikačních výsledcích typu B – příprava podkladů pro sazbu

Mgr. Zdena Paloušová,
2020–2021

16

18

koordinace vědecko-výzkumných činností edičního oddělení a redakce Zpráv památkové péče a oddělení vědy a výzkumu
a koordinace naplňování výzkumných oblastí NPÚ IP DKRVO

PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

15
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Petra Stejskalová, 2019

Petra Stejskalová, 2020–2023

Petra Vladařová, 2020

recenzenti / 4, 2019–2021

recenzenti / 2, 2022

recenzenti / 4, 2023

recenzenti / 4, 2019

recenzenti / 4, 2021–2023

recenzenti / 6, 2020–2022

recenzenti / 8, 2019

recenzenti / 8, 2023

Mgr. Renata Skřebská, 2019

Vojtěch Hyťha, DiS., 2019–2023

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

0

rok autor/autoři

2013

2013 Roman Lavička

2014 Ivo Habán

B

B

Jan Havrda,
Michal Tryml

rok autor/autoři

B

typ

B) Publikační výsledky

0

typ

A) Aplikované výsledky

RIV/75032333:_____/13:#0003471

Pozdně gotické kostely na rožmberském
panství

RIV/75032333:_____/14:#0003640

RIV/75032333:_____/13:#0003476

Nebovidy. Středověká osada v pražském
podhradí

Mary Duras

IS VaVaI

IS VaVaI

název výsledku

Tento typ výsledků není s ohledem
na zaměření dílčího cíle na podpůrné
činnosti a realizaci publikačních
výsledků základního výzkumu uplatněn.

název výsledku

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

47 h

100 h

72 h

72 h

54 h

36 h

36 h

36 h

18 h

36 h

77 h

54 h

108 h

50 h

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F14%3A%230003640

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F13%3A%230003471

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F13%3A%230003476

odkaz pod IS VaVaI

odkaz pod IS VaVaI

elektronická databáze bibliografie pro Památky středních Čech a Průzkumy památek

zhodnocení a interpretace terénních průzkumů památkového fondu

recenze, posudky VaV výsledků

recenze, posudky VaV výsledků

recenze, posudky VaV výsledků

recenze, posudky VaV výsledků

recenze, posudky VaV výsledků

recenze, posudky VaV výsledků

recenze, posudky VaV výsledků

recenze, posudky VaV výsledků

zhodnocení a interpretace terénních průzkumů památkového fondu

redakční práce s odborným textem – Staletá Praha

redakční práce s odborným textem – Staletá Praha, monografie

zhodnocení a interpretace terénních průzkumů památkového fondu

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

Mgr. Martin Šanda, 2020

34

178
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RIV/75032333:_____/16:N0000044

RIV/00216224:14210/16:00092827

Královská založení na jihu Čech za vlády
posledních Přemyslovců

Václav Mencl, 5 městských rezervací
Jihomoravského kraje – Znojmo, Jihlava,
Telč, Mikulov, Kroměříž. Komentované vydání

Roman Lavička,
Ladislav Čapek,
Jiří Fröhlich,
2016
Jiří Havlice,
Rudolf Krajíc,
Lukáš Reitinger

2016 Václav Mencl

B

B

rok

autor/autoři

0

0

Jedná se o výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný základní výzkum mimo řešení v rámci IP DKRVO.

Tento typ výsledků není s ohledem na zaměření dílčího cíle X.2 , který je zaměřen na realizaci a podporu publikačních výsledků, uplatněn

Tento typ výsledků není s ohledem na zaměření dílčího cíle X.1, který je zaměřen na podporu vydání odborných recenzovaných neimpaktovaných
periodik a podporu dalších podpůrných výzkumných činností, uplatněn

stručný popis / charakteristika výsledků

0

2019

2019

B

B

Odborná monografie s tématem historických městských opevnění v ČR (Morava a Slezsko), 3. díl

Odborná monografie s tématem sepulkrálních památek v okresu Přerov

Tento typ výsledků není s ohledem na zaměření dílčího cíle X.1, který je zaměřen na podporu vydání odborných recenzovaných neimpaktovaných
periodik a podporu dalších podpůrných výzkumných činností, uplatněn.

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

B

typ

B) Publikační výsledky

0

0

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

X.2

X.2

X.1

výzkumný cíl

X.2

X.1

výzkumný
cíl

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F00216224%3A14210%2F16%3A00092827

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F16%3AN0000044

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F16%3AN0000043

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0
&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F14%3A%230003646

Jedná se o výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný základní výzkum mimo řešení v rámci IP DKRVO.

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

B) Publikační výsledky

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO

název výsledku

RIV/75032333:_____/16:N0000043

Hospodářské dvory bývalých panství
v Čechách

2016 Jan Žižka

B

RIV/75032333:_____/14:#0003646

Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká
a Český Krumlov

2014 Kateřina Cichrová

B
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2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Odborná monografie s tématem středověkých nástěnných maleb na jihu Čech

Odborná monografie v anglickém jazyce s tématem určeným dle výběru ediční rady NPÚ

Odborná monografie s tématem historického vývoje postojů památkové péče k modernizačním projektům na jihu Čech

Odborná monografie s tématem archeologického průzkumu jímky na barokní prelatuře kláštera Plasy

Odborná monografie s tématem moderní architektury v Ústí nad Labem

Odborná monografie s tématem archeologického výzkumu pozůstatků po dobývání hradů v českých zemích 15. století

Kritická edice dosud nevydaného díla Václava Mencla – Dějiny evropské architektury, 3. díl

Kritická edice dosud nevydaného díla Václava Mencla – Dějiny evropské architektury, 2. díl

Odborná monografie s tématem židovských hřbitovů v jižních Čechách

Odborná monografie s tématem kaplí v jižních Čechách

Odborná monografie s tématem produkce několika generací severočeské varhanářské dílny rodiny Fellerů

Odborná monografie s tématem díla barokního architekta Antonia Ehorta Martinelliho

Odborná monografie s tématem archeologického výzkumu malostranské rotundy sv. Václava

Kritická edice dosud nevydaného díla Václava Mencla – Dějiny evropské architektury, 1. díl

Odborná monografie v anglickém jazyce s tématem určeným dle výběru ediční rady NPÚ

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

X.2

Mgr. Petr Skalický

Výzkumná oblast je zaměřena na specifické skupiny výtvarných památek v konkrétních regionech ČR, nahlížené v kontextu analogických památek na našem území.
Památkový fond je natolik rozmanitý, že některé specifické skupiny památek nelze mnohdy jednoduše klasifikovat buď jako movité dílo, či nemovité. Movitou
a nemovitou památku často navrch spojuje kupříkladu shodné autorství, materiály a způsoby výtvarného zpracování matérie. Mnohé typy těchto památek jsou rovněž
součástí větších památkových celků a jako takové stojí někdy na okraji zájmu též odborné veřejnosti, ačkoliv se zásadně podílejí na charakteru a výzdobě staveb,
krajiny apod. Výzkum a poznávání specifických skupin památek zásadně podmiňuje způsoby péče o ně, tzn. zvláště restaurování a prezentaci děl. Výzkum bude proto
směřován k odborné dokumentaci a v rámci interdisciplinárních kolektivů ke kontextuální interpretaci, na jejímž základě mohou být v dlouhodobém hledisku
nacházeny optimální přístupy k jejich památkové obnově.

Garant

Charakteristika
oblasti

XI.1 Výzkumy specifických movitých a nemovitých výtvarných památek [Specifické výtvarné památky]

Dílčí cíl je zaměřen na výzkumy specifických movitých a nemovitých výtvarných památek, které náležejí různým majitelům v různých částech území České republiky
(např. sochařská díla, nástěnná malba, tapety, štuková výzdoba, pevné a mobilní vybavení sakrálních staveb, světských sídel a domů, stavby samotné a četná díla
umělecko-řemeslného charakteru).

Zkoumat a dokumentovat historické obrazy a jejich použití v rámci SHP na příkladu zejména zámku v Horšovském Týně.

Zkoumat a dokumentovat mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře na území hlavního města Prahy.

Zkoumat a dokumentovat středověké nástěnné malby na území hl. města Prahy.

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotnou solitérní exteriérovou skulpturu z období baroka na území okresu Plzeň-sever.

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotné sochařské sepulkrální památky v okrese Jablonec nad Nisou.

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotnou solitérní exteriérovou skulpturu z období baroka na území okresu Rokycany.

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotné sochařské sepulkrální památky v okrese Liberec.

Zkoumat, dokumentovat, datovat a komparovat středověkou nástěnnou malbu na území okresu Hradec Králové.

Zkoumat a dokumentovat mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Olomouc.

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotnou solitérní exteriérovou skulpturu z období baroka na území okresu Plzeň-město.

Zkoumat, dokumentovat, datovat a komparovat středověkou nástěnnou malbu na území Královéhradeckého kraje.

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotné sochařské sepulkrální památky v okrese Česká Lípa.

Zkoumat a vyhodnocovat kámen, omítku a nástěnnou malbu jako nositele ikonografického, výtvarného i architektonického výrazu na území jižních Čech.

Dílčí cíl

Charakteristika

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

2023

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

XI. Tematické průzkumy

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: XI. Tematické průzkumy

Kontrolovatelné cíle

180
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181

0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,00 + odměna
0,50
0,30

odborná fotodokumentace v rámci řešení dílčího úkolu cíle Středověká nástěnná malba krajů východních Čech v kontextu dalších
maleb na území ČR

odborné uměleckohistorické expertizy a koeditorské práce v rámci řešení dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů
východních Čech v kontextu dalších maleb na území ČR

odborná dokumentace předmětných památek v rámci řešení dílčího úkolu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře
v okrese Olomouc

odborná dokumentace, terénní výzkum a uměleckohistorické expertizy v rámci řešení dílčího úkolu Mariánské,
trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Olomouc

odborná dokumentace, terénní výzkum a uměleckohistorické expertizy v rámci řešení dílčího úkolu Mariánské,
trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Olomouc

odborná dokumentace, terénní výzkum a uměleckohistorické expertizy v rámci řešení dílčího úkolu Mariánské,
trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Olomouc

MgA. Gabriela Čapková

Mgr. Jan Fiřt, Ph.D.

fotograf, 2020–2023

historik umění, 2 osoby,
2020–2023

historik umění, 2020

historik umění, 2021–2023

Mgr. František Iša

PhDr. Viktor Kovařík

Mgr. Jana Kurešová, Ph.D.

PhDr. Roman Lavička, Ph.D.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,00 + odměna

odborné uměleckohistorické expertizy v rámci řešení dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech v kontextu
dalších maleb na území ČR

vedoucí řešitel dílčího úkolu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře na území Prahy; uměleckohistorické analýzy

PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.

PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc.,
2019

Mgr. Iva Orálková, 2020–2023

16

17

vedoucí řešitelka dílčího úkolu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Olomouc; odborná
dokumentace, terénní výzkum a uměleckohistorické expertizy

0,00 + odměna

řešitel dílčího úkolu Kámen, omítka a nástěnná malba jako nositel ikonografického, výtvarného i architektonického výrazu;
terénní výzkum a dokumentace, uměleckohistorické expertizy

0,00 + odměna

0,50

0,00 + odměna

0,50

hlavní řešitelka dílčího úkolu Neznámé sepulkrální sochařské památky na územích Libereckého kraje, terénní výzkum
a dokumentace, uměleckohistorické a archivní expertizy

spoluvedoucí dílčího úkolu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře na území Prahy, terénní výzkumná
činnost a dokumentace, uměleckohistorické expertizy, editorská činnost

0,00 + odměna

0,00 + odměna

výzkum v rámci SHP (uměleckohistorické a stavebně historické expertizy)

Mgr. Ing. Jan Beránek, Ph.D.,
2019

4

výzkum v rámci SHP (uměleckohistorické a stavebně historické expertizy)

0,00 + odměna

zpracování půdorysů staveb a grafické zakreslení pro potřeby dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech
v kontextu dalších maleb na území ČR

Lucie Beránková, 2022

3

0,00 + odměna

zpracování půdorysů staveb a grafické zakreslení pro potřeby dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech
v kontextu dalších maleb na území ČR

Lucie Beránková, 2019

2

úvazek
0,00 + odměna

Mgr. Petr Skalický

1

pracovní náplň při řešení oblasti

Garant: vedení dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech v kontextu dalších maleb na území ČR,
vyhodnocení úkolů v rámci cílů

jméno, příjmení, tituly

č.

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY
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stavební historik, památkář

technolog, 2019–2022

19

20

0,00 + odměna
0,00 + odměna

analýzy a vyhodnocení dat a podkladů pro potřeby dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech v kontextu
dalších maleb na území ČR

technologické analýzy, konzultace a terénní výzkum v rámci řešení dílčího úkolu Mariánské, trojiční a další světecké sloupy
a pilíře na území Prahy

220 h
100 h
150 h
130 h

110 h
100 h
30 h

dokumentace mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů na území Středočeského kraje a na území hl. m. Prahy,
dokumentace barokní exteriérové skulptury na území Plzeňského kraje

odborné expertizy a rešerše z odborné (včetně cizojazyčné literatury) pro výzkum mariánských, trojičních a dalších světeckých
sloupů a pilířů na území hl. m. Prahy, odborné expertizy a rešerše z odborné (včetně cizojazyčné literatury) pro výzkum dílčího
úkolu Barokní exteriérová skulptura na území Plzeňského kraje

odborné expertizy a rešerše z odborné (včetně cizojazyčné literatury) pro výzkum dílčího úkolu Barokní exteriérová skulptura
na území Plzeňského kraje

cizojazyčné archivní rešerše a odborné uměleckohistorické expertizy a rešerše z odborné literatury (včetně cizojazyčné)
pro výzkum v rámci řešeného dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech v kontextu dalších maleb
na území ČR

cizojazyčné archivní rešerše a odborné uměleckohistorické expertizy a rešerše z odborné literatury (včetně cizojazyčné)
pro výzkum v rámci řešeného dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech v kontextu dalších maleb
na území ČR

cizojazyčné archivní rešerše a zpracování historických podkladů pro výzkum v rámci řešeného dílčího úkolu Středověká nástěnná
malba krajů východních Čech v kontextu dalších maleb na území ČR

cizojazyčné archivní rešerše a zpracování historických podkladů pro výzkum v rámci řešeného dílčího úkolu Středověká nástěnná
malba krajů východních Čech v kontextu dalších maleb na území ČR

uměleckohistorické analýzy, rešerše z literatury a pramenů (včetně cizojazyčných) pro potřeby dílčího úkolu Neznámé sepulkrální
sochařské památky na územích Libereckého kraje

dokumentátor a fotograf,
2019–2023

historik umění, 2019–2023

historik umění, 2020–2023

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier,
Ph.D., 2019–2020

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier,
Ph.D., 2021–2023

archivář a historik, 2020–2022

archivář a historik, 2023

historik umění a památkář,
2019–2023

23

24

25

26

27

28

29

30

130 h

140 h

odborné expertizy a rešerše z odborné (včetně cizojazyčné literatury) pro výzkum mariánských, trojičních a dalších světeckých
sloupů a pilířů na území hl. m. Prahy

historik umění, 2019–2022

22

145 h

archivář, 2019–2023

21

pracovní náplň při řešení oblasti

archivní rešerše (včetně cizojazyčných) a rešerše z cizojazyčné literatury pro výzkum mariánských, trojičních a dalších světeckých
sloupů a pilířů na území hl. m. Prahy

jméno, příjmení, tituly

č.

ekvivalent úvazku
(hod/rok)

0,00 + odměna

odborné uměleckohistorické expertizy v rámci řešení dílčího úkolu Středověká nástěnná malba krajů východních Čech v kontextu
dalších maleb na území ČR

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – OON

Mgr. Ing. Šárka Radostová, Ph.D.

18

Národní památkový ústav

183

0

rok autor/autoři

rok

autor/autoři

B) Publikační výsledky

typ

A) Aplikované výsledky

RIV/75032333:_____/15:#0004035

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detai
l&n=0&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F15%3A%230004035

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detai
l&n=0&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F16%3AN0000148

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detai
l&n=0&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F15%3A%230004217

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detai
l&n=0&h=RIV%2F75032333%3A_____%2F15%3A%230004216

odkaz pod IS VaVaI

odkaz pod IS VaVaI

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný aplikovaný výzkum.

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný aplikovaný výzkum.

název výsledku

B

D2. Další výsledky VO

Kateřina Adamcová,
Zdenka Gláserová LeMariánské, trojiční a další světecké sloupy
2015 bedová, Viktor Kovařík,
a pilíře v Plzeňském kraji
Vratislav Nejedlý,
Pavel Zahradník

RIV/75032333:_____/16:N0000148

2016 Roman Lavička

„Udělati kazatedlnici tesným kamenem“. Studie
k materiálu, typologii a funkci středověkých
kazatelen na jihu Čech s přihlédnutím k sousedním
regionům

Jrec

RIV/75032333:_____/15:#0004217

2015

Jrec

Středověké nástěnné malby v suterénu
broumovské fary

RIV/75032333:_____/15:#0004216

Středověké nástěnné malby v kostele v Potvorově
na Plzeňsku. K úloze historika umění a památkáře
při vytváření koncepcí restaurování

2015 Petr Skalický

Jrec

Jan Dienstbier, Ondřej
Faktor, Jan Royt

IS VaVaI

název výsledku

IS VaVaI

rok autor/autoři

Tato oblast doposud vedla pouze základní výzkum,
který je nutný pro tvorbu aplikovaných výsledků,
které budou vytvářeny a uplatněny v nadcházejících
letech.

název výsledku

typ

B) Publikační výsledky

0

typ

A) Aplikované výsledky

D1. Výsledky dosažené výlučně z IP DKRVO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

184
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XI.1

Specializovaná mapa s odborným obsahem (středověké nástěnné malby v okrese Hradec Králové)

Specializovaná mapa s odborným obsahem (barokní kamenosochařské památky ve volné krajině v okrese Rokycany)

Specializovaná mapa s odborným obsahem (výtvarně hodnotné sepulkrální památky v okrese Liberec)

Specializovaná mapa s odborným obsahem (mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v okrese Olomouc)

Specializovaná mapa s odborným obsahem (barokní kamenosochařské památky ve volné krajině v okrese Plzeň-město)

Specializovaná mapa s odborným obsahem (středověké nástěnné malby v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín)

Specializovaná mapa s odborným obsahem (výtvarně hodnotné sepulkrální památky v okrese Česká Lípa)

2022

2022

2022

2023

2023

2023

2023

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Nmap

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

2023

2020

B

Odborná kniha o středověkých nástěnných malbách na území hl. města Prahy

Článek o sepulkrálních památkách a jejich kontextu

2023

Jost

Článek o středověkých nástěnných malbách na území ČR (nahlížených v širším kontextu stavby, regionu apod.)

2022

Jost

Jost

Článek o středověkých nástěnných malbách a jejich kontextu v rámci staveb

2021

Jost

Článek o barokních kamenosochařských památkách ve volné krajině

Článek o mariánských, trojičních a dalších světeckých památkách v okrese Olomouc a jejich kontextu

2021

Jost

2023

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

2020

Jost

Jost

Článek o barokních kamenosochařských památkách ve volné krajině

2020

Jost

Článek o mariánských, trojičních a dalších světeckých památkách v okrese Olomouc a jejich kontextu

Článek o o mariánských, trojičních a dalších světeckých památkách v okrese Olomouc a jejich kontextu

2020

Jost

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

2019

Jost

2022

Článek vycházející z metodologie stavebněhistorického průzkumu, zejména příkladů ze zámku v Horšovském Týně

2019

Jost

2023

Článek o sepulkrálních památkách a jejich kontextu

2019

Jost

Jost

Článek o mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupech a pilířích

2019

Jost

Jost

Článek o středověkých nástěnných malbách na území ČR (nahlížených v širším kontextu stavby, regionu apod.)

2019

rok uplatnění stručný popis / charakteristika výsledků

Jimp

typ

B) Publikační výsledky

XI.1

Specializovaná mapa s odborným obsahem (výtvarně hodnotné sepulkrální památky v okrese Jablonec nad Nisou)

2021

Nmap

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

výzkumný cíl

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

XI.1

Specializovaná mapa s odborným obsahem (barokní kamenosochařské památky ve volné krajině v okrese Plzeň-sever)

2021

Nmap

výzkumný
cíl

stručný popis / charakteristika výsledků

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

Národní památkový ústav
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PhDr. Miloš Kadlec

Obsahem výzkumné oblasti je tvorba komplexní metodiky řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti na bázi spolupráce ÚPS a ÚOP NPÚ
a mezioborové spolupráce se subjekty, kterých se tato problematika dotýká.

Garant

Charakteristika
oblasti

Zkoumat a vyhodnotit aspekty praktické a systémové prezentace a propagace památkové péče coby multioborové činnosti se společenským a kulturním významem
v prostředí a praxi spravovaných památek; zavádět metodiku péče, obnovy, správy, účelného využití a prezentace památkových objektů do praxe

Zkoumat multiplikační ekonomický, environmentální a kulturní vliv provozované památky na její okolí; vyhodnotit zavedení metodiky péče, obnovy, správy, účelného
využití a prezentace památkových objektů do praxe na příkladech vybraných objektů

2022

2023

průzkumové práce + zpracování pasáže stavební obnova, SHP pro Rukověť kastelána

průzkumové práce + zpracování pasáže k péči o nemovitý a movitý majetek pro Rukověť kastelána

Mgr. Lucie Bidlasová

Karel Bobek

Ing. Jaroslav Bušta

Mgr. Ondřej Cink

Ivan Češka

Mgr. Petr Havrlant

Mgr. Tomáš Horyna

2

3

4

5

6

7

8

průzkumové práce – evidenční systémy – Rukověť kastelána

práce na metodice Rukověť kastelána – oblast parků, pronájmů

průzkumové práce + zpracování pasáže stavební obnova, SHP pro Rukověť kastelána

průzkumové práce a zhodnocení elektronických systémů v oblasti bezpečnosti, evidence – Rukověť kastelána

zpracování základních tezí o oblasti PR a prezentace PO pro Rukověť kastelána

Garant: koordinace činností na Rukověti kastelána, průzkumové práce – historie správ objektů

PhDr. Miloš Kadlec

1

pracovní náplň při řešení oblasti

jméno, příjmení, tituly

č.

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

úvazek

Vytvořit metodiku péče, obnovy, správy, účelného využití a prezentace památkových objektů

2021

C. Složení týmu zajišťujícího oblast – PLATY

Zkoumat a vyhodnotit možnosti a využitelnost 3D dokumentace movitého kulturního majetku; zkoumat prezentace historických expozic prostřednictvím rozšířené
reality s využitím virtuálních nástrojů

Zkoumat aspekty inteligentní správy historických budov (HBIM) – dokumentace staveb, inženýrských sítí, údržba a monitoring procesů a činností v provozu;
analyzovat výsledky výzkumu, komparovat se zkušenostmi jiných vlastníků než je NPÚ

2019

2020

XII.1 Metodika řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti [Metodika řádné správy památkového fondu]

Dílčí cíl

B. Dílčí cíle koncepce pro oblast a kontrolovatelné cíle pro jednotlivé roky

XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti [Tvorba metodik pro správu památkového fondu]

Název oblasti

A. Název oblasti

výzkumná OBLAST: XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti

Kontrolovatelné cíle

186
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187

Ing. Lukáš Kunst

PhDr. Pavel Slavko

Mgr. Vladimír Tregl

Mgr. Petr Weiss

Mgr. Tomáš Wizovský

10

11

12

13

14

průzkumové práce – stavební obnova, systémy správy majetku pro Rukověť kastelána

průzkumové práce + zpracování pasáže k péči o nemovitý a movitý majetek pro Rukověť kastelána

průzkumové práce + zpracování pasáže k péči o nemovitý a movitý majetek pro Rukověť kastelána

průzkumové práce – festivity a kulturní činnost na památkách – pro Rukověť kastelána

průzkumové práce – spolupráce s místní samosprávou a komunitami pro Rukověť kastelána

průzkumové práce – formulace zásad správy historických parků a zahrad, vzdělávání pro Rukověť kastelána

rok

autor/autoři

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný aplikovaný výzkum.

Jedná se o zcela novou výzkumnou oblast, kde v dílčím cíli není doposud proveden žádný aplikovaný výzkum.

název výsledku

2021

Článek k tématu inteligentní správa historických budov (HBIM) – dokumentace staveb, inženýrských sítí, údržba a monitoring procesů a činností v
provozu

Článek k tématu vhodnost a zpracování 3D dokumentace movitého kulturního majetku

Článek k tématu propagace památkové péče jako multioborové činnosti na příkladu spravovaných památek

Článek k tématu prezentace historických expozic s využitím nástrojů rozšířené reality

Článek k tématu multiplikační ekonomický, environmentální a kulturní vliv provozované památky na její okolí

2019

2020

2022

2023

2023

Jost

Jost

Jost

Jost

Metodika Rukověť kastelána. Metodický návod pro správce památkového objektu

stručný popis / charakteristika výsledků

Jost

B) Publikační výsledky

NmetS

druh rok uplatnění

A) Aplikované výsledky

E. Předpokládané výsledky IP DKRVO a doba jejich uplatnění

B) Publikační výsledky

typ

A) Aplikované výsledky

D2. Další výsledky VO

D. Nejvýznamnější výsledky oblasti uplatněné v předchozích pěti letech

Ing. Martin Krčma

9

XII.1

XII.1

XII.1

XII.1

XII.1

XII.1

výzkumný cíl

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

0,00 + odměna

Složení týmu zajišťujícího práce pro celou VO – PLATY
č.

jméno, příjmení, tituly

pracovní náplň při řešení oblasti

1

Ilona Finstrová

provádí dokumentaci terénních průzkumů a kancelářské zpracování

2

ostatní spolupr.

průzkumné a dokumentační práce při realizaci a zpracování
jednotlivých cílů a výsledků úkolu; pomoc při celkovém
zpracovávání různých výsledků plnění úkolu

0,00 + odměna

3

Jiří Jágr, 2021–2023

vkládání do RIV

0,00 + odměna

4

redaktor

redakční práce související s realizací předem definovaných výsledků,
zejména typu B

0,00 + odměna

5

Anežka Hřebíčková, DiS.,
2020–2023

městská pam. rezervace Praha, příprava nálezu k publikaci, obrazová
dokumentace nálezů

0,00 + odměna

6

Johana Křepelová, 2019

příprava nálezu k publikaci, příprava obrazové dokumentace nálezů
k publikaci

0,00 + odměna

7

Johana Křepelová, 2021

příprava nálezu k publikaci, příprava obrazové dokumentace nálezů
k publikaci

0,00 + odměna

8 Martin Müller

městská pam. rezervace Praha, technická podpora, zpracování
terénní dokumentace a geodetických dat pro další analýzu, příprava
podkladů pro obrazové přílohy do publikací

0,00 + odměna

9 Michal Růžička

technická podpora v městské pam. rezervaci Praha, zpracování
dokumentace, digitalizace, analýza dat podle pokynu archeologa,
příprava obrazové dokumentace k publikaci

0,00 + odměna

10 Libor Smutka

technická podpora v městské pam. rezervaci Praha, zpracování
dokumentace, příprava nálezů pro další vyhodnocení (depozitář),
analýza dat podle pokynu archeologa, příprava obrazové
dokumentace k publikaci

0,00 + odměna

11 Sylvie Svatošová

příprava nálezů k publikaci, obrazová dokumentace vybraných
předmětů

0,00 + odměna

12 Ilona Finstrová

redakční práce na recenzovaných neimpaktovaných periodikách
Památky středních Čech a Průzkumy památek – úprava podkladů
pro sazbu

0,00 + odměna

13 Linda Foster

odborný překlad resumé pro periodikum Staletá Praha

0,00 + odměna

14 Mgr. Jana Klapetková

redakční práce na recenzovaných neimpaktovaných periodikách
Památky středních Čech a Průzkumy památek – úprava odborných
textů

15 Johana Křepelová

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Staletá Praha a publikačním výsledku typu B – korektura odborných textů

0,00 + odměna

16 Lenka Matiášková

redakční práce na recenzovaném neimpaktovaném periodiku Staletá Praha – příprava podkladů pro sazbu

0,00 + odměna

17 redaktor

redakční práce na publikačním výsledku typu B – příprava podkladů
pro sazbu cizojazyčných výstupů

0,25

18 redaktor, 2019

redakční práce na publikačním výsledku typu B – příprava podkladů
pro sazbu

0,00 + odměna

19 Mgr. Dita Roubíčková

redakční práce na recenzovaných neimpaktovaných periodikách
Památky středních Čech a Průzkumy památek − příprava podkladů
pro sazbu

0,00 + odměna

20 zpracovatel dat

podpůrná činnost vědy a výzkumu v NPÚ, odborné rešerše včetně
cizojazyčných, vkládání informací do Národního úložiště šedé
literatury, správa databází vědecké činnosti

0,00 + odměna

0,75

0,20

21

Mgr. Milan Horák,
2019–2022

barokní malba, odborné rešerše literatury a archivních pramenů,
včetně cizojazyčných

0,00 + odměna

22

odborný administrátor,
2019–2020

umělecké památky, administrace CastIS, koordinace činností

0,00 + odměna

miniatury, podpůrné činnosti jako vyhledávání předmětů
v depozitářích, manipulace a příprava předmětů k dokumentování
a fotografování aj.

0,00 + odměna

23 kurátoři sbírek
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24 více osob, 2021–2023

umělecké památky, podpůrné činnosti ve vazbě na CastIS jako
rešerše, odborné konzultace, anylyzování a komparace výsledků

0,00 + odměna

25 MgA. Michael Čtveráček

fotografické práce

0,00 + odměna

26 Kristína Kalousková, 2019

korekce a editace dat v Památkovém katalogu

0,00 + odměna

27

Mgr. Hedvika Křížová,
2020

odborný výzkum MA na území hl. města Prahy

0,15

28

Mgr. Hedvika Křížová,
2021–2022

odborný výzkum MA na území hl. města Prahy

0,00 + odměna

29

Mgr. Hedvika Křížová,
2023

odborný výzkum MA na území hl. města Prahy

0,15

30 Martin Kučera

fotografické práce

0,00 + odměna

podpůrný personál
(účetní, personalista,
31
mzdová účetní, koordinátor apod.)

ekonomická a podpůrná činnost všech výzkumných cílů

0,00 + odměna

Složení týmu zajišťujícího práce pro celou VO – OON
č.

jméno, příjmení, tituly

pracovní náplň při řešení oblasti

úvazek

32

dokumentátor, 2019–2020

skenování podkladových materiálů, pomocné archivní práce

100 h

33

dokumentátor, 2021–2022

skenování podkladových materiálů, pomocné archivní práce

150 h

34

dokumentátor, 2023

skenování podkladových materiálů, pomocné archivní práce

100 h

35

redaktor (novinář),
2019–2023

přepis a editace, a základní jazyková úprava nahraných rozhovorů

100 h

36

1 osoba, 2019–2023

zpracovávání koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností
v oborech památkové péče – vyhotovování nové a zpracování starší
kresličské dokumentace nemovitých památek v rámci úkolu DKRVO

300 h

37

1 osoba, 2019

zpracovávání koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností
v oborech památkové péče – zpracovávání plánové dokumentace
nemovitých památek v rámci úkolu DKRVO

150 h

38

1 osoba, 2023

zpracovávání koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností
v oborech památkové péče – zpracovávání plánové dokumentace
nemovitých památek v rámci úkolu DKRVO

100 h

39 1 osoba, 2019

počítačové zpracování terénní dokumentace

250 h

40 1 osoba, 2020

počítačové zpracování terénní dokumentace

230 h

41 1 osoba, 2021–2023

počítačové zpracování terénní dokumentace

150 h

42 2 osoby, 2019–2023

zpracovávání koncepcí a systémové řešení dokumentačních činností
v oborech památkové péče – zpracovávání plánové dokumentace
nemovitých památek v rámci úkolu DKRVO

240 h

43

Mgr. Tereza Konvalinková,
2019–2020

zpracování fotografických a mapových podkladů, tvorba nálezových zpráv
a zpracování archivních rešerší

230 h

44

Mgr. Zuzana Stránská,
Ph.D., 2019–2023

zpracování fotografických a mapových podkladů, tvorba nálezových zpráv
a zpracování archivních rešerší

230 h

redakční práce

60 h

3x dokumentátor,
2019–2022

vytváření záznamů v památkovém katalogu, GIS, MIS, zpracování terénní
dokumentace

250 h

47 2x dokumentátor, 2023

vytváření záznamů v památkovém katalogu, GIS, MIS, zpracování terénní
dokumentace

171 h

48 redaktor, 2019–2020

jazykové korektury a redakční práce související s realizací předem
definovaných výsledků, zejména typu B

86 h

49 redaktor, 2021–2023

jazykové korektury a redakční práce související s realizací předem
definovaných výsledků, zejména typu B

171 h

50 dokumentátor, 2019–2023

archivní rešerše – Staletá Praha

77 h

45 Jiří Hrabec, 2022–2023
46
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51 dokumentátor, 2019–2023

fotopráce pro ediční činnost

54 h

52 fotograf, 2019–2023

zlatnictví a stříbrnictví, fotografické práce

142 h

53 památkář, 2019–2021

souhrnné zpracování výsledků průzkumů v rámci dílčího úkolu
Napoleonika ve světle ikonografie a sběratelství

250 h

54 2x recenzent, 2021

napoleonika, recenzentský posudek odborné monografie

30 h

55 2x recenzent, 2023

napoleonika, recenzentský posudek odborné monografie

30 h

56

Mgr. Pavel Hron, 2019–
2020

nizozemské umění, témata alegorie, mytologie, dokumentace

200 h

57

David Macháček,
2019–2020

nizozemské umění, témata alegorie, mytologie, dokumentace,
odborné rešerše

130 h

58

Tatjana Štemberová,
2019–2020

nizozemské umění, témata alegorie, mytologie, dokumentace,
archivní rešerše

140 h

59

Dominika Ruizová,
2019–2020

nizozemské umění, témata algorie, mytologie

80 h

60 2 osoby, 2021–2022

nizozemské umění, témata alegorie, mytologie, dokumentace
a archivní rešerše

200 h

61 2 osoby, 2021–2022

nizozemské umění, témata alegorie, mytologie, dokumentace,
odborné rešerše

130 h

62 více osob, 2019–2023

odborné rešerše, konzultace, cizojazyčné překlady

149 h

63 více osob, 2019–2023

odborné konzultace a lektorské posudky

321 h

64 dokumentátor, 2019

dokumentátorské práce v terénu

80 h

65 dokumentátor, 2021

dokumentátorské práce v terénu

80 h

66 2x recenzent, 2020

recenze odborné monografie Pomníky velké války v okrese Chomutov,
Most a Teplice (pracovní název)

16 h

67 2x recenzent, 2021

recenze odborné monografie Pomníky velké války v okrese Litoměřice
(pracovní název)

16 h

68 2x recenzent, 2022

recenze odborné monografie Moderní architektura v Ústí nad Labem

16 h

69 2x recenzent, 2023

recenze odborné monografie Pomníky velké války v okrese Děčín
a Ústí nad Labem (pracovní název)

16 h

70 2x recenzent, 2020–2023

recenze odborné monografie

28 h
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III.2 Souhrn za oblasti výzkumu VO
2019
výzkumný
cíl

Oblast

I. Archeologie

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit a provést dokumentaci archeologického výzkumu a geofyzikální
prospekce v kostele sv. Prokopa v Lošticích.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu
vybraných památkových objektů, připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci, provést implementaci dat do mapového podkladu a GIS aplikace SZ Náměšť
nad Oslavou (okr. Třebíč); SH Lipnice nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod).

I.2

Kontrolovatelné cíle

Provést dokumentaci archeologických terénních reliktů a stavebních konstrukcí,
vyhodnocení panských sídel v okr. Mladá Boleslav a hradu Krakovec (okr. Rakovník).

I.3

Kontrolovatelné cíle

Provést výzkum a dokumentaci opevnění na Novém hradu u Stráže (okr. Tachov).
Rozšířit geofyzikální a detektorový průzkum, provést dílčí sondáž, zpracovat
dokumentaci v GIS.

I.3

Kontrolovatelné cíle

Provést detekci a klasifikaci druhů objektů zaniklé kulturní krajiny Doupovských
hor z lidarových dat (LLS) na ploše vojenského újezdu Hradiště (okr. Karlovy
Vary).

I.3

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SH Lipnice nad Sázavou (okr. Havlíčkův Brod)

I.2

Předpokládané výsledky

Článek z prostředí MPR Praha se zaměřením na hmotnou kulturu pražských měst
ve středověku a raném novověku (cínové nádobí)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na prezentování dosavadních výsledků získaných prostřednictvím detektorových a povrchových prospekcí v areálu středověkého bojiště
u Lipan (okr. Kolín)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek k problematice výzkumu středověkých tvrzí – případová studie o nově
identifikovaných lokalitách na Mladoboleslavsku (na katastrech obcí Kbel,
Dlouhá Lhota, Koprník)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek o nejstarších stavebních fázích hradu Krakovce (okr. Rakovník), vyhodnocení archeologického výzkumu z roku 2017

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na Nový hrad u Stráže (okr. Tachov), nová interpretace dosud
problematické lokality (kulturní památky) a její zasazení do krajinného i historického kontextu území

I.3

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na vojenský újezd Hradiště (okr. Karlovy Vary) – potenciál
dálkového průzkumu reliktů osídlení území vojenského újezdu Hradiště

I.3

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na románský kostel sv. Prokopa v Lošticích (okr. Šumperk),
vyhodnocení operativního průzkumu z roku 1993, záchranného archeologického
výzkumu z let 2014–2015 a geofyzikální prospekce z roku 2018

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných
v letech 1998–2018 v prostředí středověkých městských jader (Opava, Ostrava
aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice –
Krásné Pole aj.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí
a sousedních států

I.1

Předpokládané výsledky

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických
výzkumů realizovaných v letech 1998–2018 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava ad.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského
pomezí (Vávrovice – Krásné Pole ad.) v kontextu prehistorického a historického
vývoje českých zemí a sousedních států

I.1
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Oblast

III. Industriální dědictví

výzkumný
cíl

Cukrovarnictví: Dokumentovat a vyhodnotit archivní a terénní průzkumy cukrovarů Zlínského kraje, komparovat s doklady cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku
s přesahy na území Čech a publikačně analyzovat provedené průzkumy převážně
k tématu cukrovarnictví na území Zlínského kraje.

Kontrolovatelné cíle

Sklářství: Publikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy skláren borsko-šenovské oblasti, komparovat materiál s doklady sklářství dalších oblastí (včetně
dokumentace mimo uvedenou oblast); publikačně vyhodnotit archivní a terénní
průzkum sklářství středních Čech; publikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy skláren borsko-šenovské oblasti, komparovat materiál s doklady sklářství
dalších oblastí (včetně dokumentace mimo uvedenou oblast).

III.1

Elektrifikace: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkum elektráren severozápadních Čech (Aš–Liberec) a přilehlých oblastí středních Čech s přesahy
mimo vymezené území podle vývojových souvislostí (např. západní, jihozápadní
a střední Čechy).
Páteřní železniční tratě: Revidovat, aktualizovat a publikačně vyhodnotit nové
poznatky v oblasti výzkumu Severní dráhy císaře Ferdinanda oproti úrovni
poznání k roku 2012, především odborné knize Kulturní dědictví Severní dráhy
císaře Ferdinanda.
Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem elektráren severozápadních Čech

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy cukrovarnictví
Moravy a Slezska

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy sklářství

III.1

Oblast

IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu
památkového fondu

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a syntetizovat poznatky k tématu barevnosti historických fasád.
Publikovat odborný článek k tématu.

IV.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, interpretovat a syntetizovat materiálové vlastnosti speciálně
upravených typů vápenných pojiv. Publikovat článek k tématu.

IV.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu průzkum barevnosti historických fasád

IV.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu vlastnosti speciálních vápenných pojiv pro obnovu památek

IV.2

Oblast

V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Testovat formou workshopu k tématu autenticity v památkové péči zaměřeného
na úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů budoucí vzdělávací program na toto téma.

V.1

Kontrolovatelné cíle

Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné
koncepce a jako zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ
aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

V.2

Kontrolovatelné cíle

Provést dotazníkové šetření na místní správu a samosprávu – rešerše požadavků
a zaměření vzdělávacích programů pro výkon státní památkové péče.

V.3

Kontrolovatelné cíle

Analyzovat stávající stav nabídky odborného vzdělávání v oblasti řemeslné
obnovy na objektech s památkovou hodnotou.

V.4

Kontrolovatelné cíle

Analyzovat stav vzdělávacích programů pro seniory v rámci NPÚ i mimo NPÚ,
komparačně analyzovat a vytvořit návrhy na nastavení programů.

V.5

Oblast

VI. Moderní architektura 20. století

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat, analyzovat, komparovat a interpretovat uměleckohistorické a stavební hodnoty architektury kulturních domů ve vztahu k památkové péči.
Zkoumat a dokumentovat venkovské kampeličky na Klatovsku.
Zkoumat válečnou memoriální architekturu z období 1914–1938 jako specifický
stavební fenomén v návaznosti na dějiny 1. poloviny 20. století.

VI.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a analyzovat dílo brněnských architektů, převážně Karla Láníka.

VI.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu dílo brněnského architekta Karla Láníka (1886–1956)

VI.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu kulturní domy a jejich památková ochrana

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu architektura venkovských „kampeliček“ na Klatovsku

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938

VI.1

192

výzkumný
cíl

výzkumný
cíl

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

výzkumný
cíl

Oblast

VII. Movité památky

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, charakterizovat, určit a dokumentovat textilní památky odívání
v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci na objektech ve správě NPÚ
a vydat odbornou knihu o odívání v českých zemích v tomto období.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, určit, popsat a dokumentovat památky barokní malby na Moravě
autorů J. T. Suppera, F. V. Korompaye, J. W. Bergla, L. Krackera.

VII.2

Předpokládané výsledky

Článek o barokním liturgickém stříbře

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o napoleonikách ve světle ikonografie a sběratelství

VII.2

Předpokládané výsledky

Článek o osobnostech barokní malby 18. století

VII.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o odívání v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci

VII.1

Oblast

VIII. Nemovité památky v ČR

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající
stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Ohraženice – zámek
(1. etapa); Pasovary – tvrz (1. etapa); Bělá pod Bezdězem – kostel (1. etapa); Svatý
Jan pod Skalou – klášter (1. etapa); Příbor čp. 383; Broumov – klášter (1. etapa);
Petrašovice čp. 26; Vinařice – kostel sv. Jiljí.

VIII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu
z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Žemličkova Lhota čp. 4; Bezděz – hrad
(1. etapa); Hrubšice – bývalý mlýn; Dobřív čp. 5; hrady Helfenburk u Bavorova,
Dívčí Kámen a typově příbuzné hradní zříceniny (1. etapa).

VIII.2

Kontrolovatelné cíle

Provádět systematicky stavebně-historický výzkum středověkých městských
fortifikací na území ČR – zhotovit popisy, hodnocení, plánovou a obrazovou
dokumentaci (včetně historické) atd. (1. etapa). Zkoumat artefakty: Kralicko –
venkovské portály; Broumov – klášter čp. 1; Jičín – hřbitov; Vizovice – klášter.

VIII.3

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat objekty: Opava – Müllerův dům čp. 1; Jezdkovice –
zámek čp. 4; Šindelová – železárna. Komparovat s vhodnými analogiemi na území ČR.

VIII.4

Předpokládané výsledky

Článek k tématu prvky venkovské architektury

VIII.3

Předpokládané výsledky

Článek k tématu interdisciplinární výzkum městské zástavby

VIII.4

Předpokládané výsledky

Kapitola v knize Tvrz Kurovice. Kapitola o stavebně-historickém vývoji zámku

VIII.1

Předpokládané výsledky

Dvě kapitoly v knize Valašsko – historie a kultura II. o odrazu sociálních
a životních podmínek v architektuře beskydských kostelů a obživě pasekářů
na Valašsku

VIII.2

Oblast

IX. Památkový urbanismus

Kontrolovatelné cíle

Publikačně vyhodnotit problematiku jevů ÚAP z pohledu NPÚ jakožto poskytovatele a zpracovat podklady k památkovému postupu „Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ pro pořizování ÚAP“ na základě novely stavebního
zákona 1. 1. 2018.

IX.1

Kontrolovatelné cíle

Připravit bodovou identifikaci a vymezit polygonový rozsah jevů ÚAP včetně
jevů z hlediska NPÚ jakožto poskytovatele nepovinných pro rozšíření a doplnění
mapových aplikací Geoportálu památkové péče s ohledem na legislativní změny.
Připravit tato prostorová data ke zveřejnění na Geoportálu.

IX.2

Předpokládané výsledky

Článek k problematice jevů ÚAP z pohledu NPÚ jakožto poskytovatele nepovinných obecně

IX.1

Oblast

X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká
činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Kontrolovatelné cíle

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2,
2019, roč. 26; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2019, roč. 33; Staletá Praha č. 1,
2019, roč. 35; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2019, roč.
35 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes
Nissae č. 1, 2019, roč. 20; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2019, roč. 79.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké
a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality
vědeckých výstupů pro kalendářní rok 2019.

X.1

Národní památkový ústav

výzkumný
cíl

výzkumný
cíl

výzkumný
cíl
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Kontrolovatelné cíle

Zajistit přípravu a vydání 4 odborných monografií věnovaných interpretaci
památkových aspektů kulturního dědictví ČR. Podpořit první fázi příprav
2 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů
kulturního dědictví ČR, které budou vydány v následujících letech.

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem sepulkrálních památek v okresu Přerov

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem historických městských opevnění v ČR (Morava
a Slezsko), 3. díl

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie v anglickém jazyce s tématem určeným dle výběru ediční
rady NPÚ

X.2

Předpokládané výsledky

Kritická edice dosud nevydaného díla Václava Mencla – Dějiny evropské
architektury, 1. díl

X.2

Oblast

XI. Tematické průzkumy

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat historické obrazy a jejich použití v rámci SHP
na příkladu zejména zámku v Horšovském Týně.

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o středověkých nástěnných malbách na území ČR (nahlížených v širším
kontextu stavby, regionu apod.)

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupech a pilířích

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o sepulkrálních památkách a jejich kontextu

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek vycházející z metodologie stavebně-historického průzkumu, zejména
příkladů ze zámku v Horšovském Týně

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich
povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

XI.1

Oblast

XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu
zpřístupněného veřejnosti

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat aspekty inteligentní správy historických budov (HBIM) – dokumentace
staveb, inženýrských sítí, údržba a monitoring procesů a činností v provozu.
Analyzovat výsledky výzkumu, komparovat se zkušenostmi jiných vlastníků
než je NPÚ.

XII.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu inteligentní správa historických budov (HBIM) – dokumentace
staveb, inženýrských sítí, údržba a monitoring procesů a činností v provozu

XII.1
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cíl

Oblast

I. Archeologie

Kontrolovatelné cíle

Georeferencovat vybrané archeologické výzkumy z hradního areálu, realizovat
digitalizaci terénní dokumentace, katalogizaci nálezů, kresby movitých nálezů,
připravit publikaci formou mapy s odborným obsahem pro hrad Loket (okr.
Sokolov).

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu
vybraných památkových objektů, připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci, provést implementaci dat do mapového podkladu a GIS aplikace SZ Bučovice (okr. Brno – východ); SZ Milotice (okr. Hodonín); hradu Loket (okr. Karlovy
Vary); kompletace, vyznačení všech archeologických zásahů z let 1995–2020 do
půdorysného plánu areálu v GIS, zpracování katalogu akcí s anotacemi, vrstvy
podzemního systému a vrstvy nemovitých nálezů kláštera Kladruby (okr. Tachov).

I.2

Kontrolovatelné cíle

Provést terénní dokumentaci a vyhodnocení archeologických terénních reliktů
a stavebních konstrukcí na Zbečně (okr. Rakovník), hradu Konopiště (okr. Benešov) a hradu Cornštejn (okr. Znojmo).

I.3

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Bučovice (okr. Vyškov)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Milotice (okr. Hodonín)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas hradu Loket (okr. Karlovy Vary)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas kláštera Kladruby (okr. Tachov)

I.2

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha zaměřený na nové archeologické poznatky k vývoji kláštera
sv. Anny na podkladě záchranného archeologického výzkumu v letech 2016–2018
(konventní část areálu)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha se zaměřením na analýzu stavebního objektu měšťanského
domu v Nekázance čp. 887 a se zasazením do vývoje zástavby pražských měst
(stavební proměny objektu, konstrukční detaily)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha se zaměřením na nejstarší pražská středověká pohřebiště
u sv. Benedikta na Starém Městě, u sv. Máří Magdaleny a u sv. Vavřince v Nebovidech, pohled archeologie, zasazení do kontextu nálezů z pražské aglomerace

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na analýzu movitých archeologických nálezů objevených
v areálu středověkého bojiště u Lipan (okr. Kolín)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek k problematice specifických rysů terénních reliktů táborů obléhatelů
z poloviny 15. století – na příkladu výsledků komplexního geodeticko-topografického průzkumu terénních reliktů táborů obléhatelů z doby poděbradských válek
v lokalitách Konopiště (okr. Benešov) a Cornštejn (okr. Znojmo)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na středověký vývoj zemědělské usedlosti – Zbečno čp. 22
(okr. Rakovník), vyhodnocení archeologického výzkumu z let 2008–2012

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na plužiny 6 až 10 zaniklých středověkých vsí jako samostatný
pramen k topografii středověkého osídlení Karlovarského kraje. Případové studie

I.3

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na lokalitu Velichov (okr. Karlovy Vary) – vyhodnocení a sumarizace poznání významné archeologické památky

I.3

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Olomouc zaměřený na kostel sv. Petra v Olomouci a počátky
olomouckého biskupství. Vyhodnocení raně středověkých nálezů souvisejících
s církevní archeologií z lokality Olomouc, Křížkovského 10, z let 2015–2017

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPZ Litovel zaměřený na historické přechody řeky Moravy v Litovli,
výzkum komunikací na Dukelské ul. v roce 2008, zasazení do kontextu dalších
nálezů zaniklých komunikací na katastru města Litovle

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPZ Litovel zaměřený na kožené artefakty z Litovle, analýzu a vyhodnocení usňových nálezů ze 13.–15. století získaných v MPZ Litovel v letech 2003–2016

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech
1998–2019 v prostředí středověkých městských jader (Krnov, Bruntál ad.) a dalších
archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Kravaře – U hranic ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních států

I.1

Předpokládané výsledky

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických
výzkumů realizovaných v letech 1998–2019 v prostředí středověkých městských
jader (Krnov, Bruntál aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského
pomezí (Kravaře – U hranic ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje
českých zemí a sousedních států

I.1

Národní památkový ústav
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Oblast

III. Industriální dědictví

výzkumný
cíl

Cukrovarnictví: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy cukrovarů Zlínského kraje v komparaci s památkami cukrovarnictví dalších oblastí.
Sklářství: Aplikačně a publikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkum sklářství
středních Čech.
Kontrolovatelné cíle

Elektrifikace: Zkoumat archivně a terénními průzkumy elektrárny západních, jihozápadních a středních Čech s přesahy mimo vymezené území a zjištění publikačně analyzovat.

III.1

Páteřní železniční tratě: Publikačně vyhodnotit téma Rakouské severozápadní
dráhy a koněspřežných drah s komparací k dalším tratím na území České republiky.
Textilní výroba: Publikačně vyhodnotit průzkumy textilního průmyslu šumperské
a jesenické lnářské oblasti v komparaci s textilní výrobou na Moravě a ve Slezsku s přesahy na území Čech.
Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem cukrovarů Zlínského kraje

III.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem skláren středních Čech

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy sklářství

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy elektráren /
elektrifikace Čech

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy železničních
tratí

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy industriální
archeologie

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví textilní (zejm. lnářské) výroby
Jesenicka a Šumperska

III.1

Oblast

IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu
památkového fondu

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, interpretovat a syntetizovat materiálové vlastnosti malt připravených
ze speciálně upravených typů vápenných pojiv na základě realizace multikriteriálních laboratorních průzkumů. Publikovat článek k tématu.

IV.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu vlastnosti malt ze speciálních vápenných pojiv pro obnovu
památek

IV.2

Oblast

V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Formou workshopu k tématu detail v architektuře zaměřeného na úředníky
úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů testovat budoucí vzdělávací program na toto téma.
Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné
koncepce a jako zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ
aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

V.1

Kontrolovatelné cíle

Analyzovat aktuální nabídky edukačních programů pro dětské návštěvníky
památek v rámci NPÚ i mimo NPÚ, zpracovat komparační analýzu a návrhy řešení.

V.2

Kontrolovatelné cíle

Publikačně vyhodnotit výsledky zjištění k tématu vzdělávacích programů
pro seniory.

V.3

Předpokládané výsledky

Článek v recenzovaném odborném periodiku k tématu vzdělávacích programů
pro seniory

V.1

Oblast

VI. Moderní architektura 20. století

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat obytnou architekturu města a předměstí v oblasti
Královo Pole.
Zkoumat a analyzovat sakrální architekturu převážně se zaměřením na moderní
evangelické stavby v Libereckém kraji.
Zkoumat a dokumentovat pražské metro jako dopravní stavbu a technickou
památku, vyhodnotit architekturu a výtvarnou stránku projektu a stavební
historii předcházející projektu.
Zkoumat, dokumentovat a analyzovat válečnou memoriální architekturu období
1914–1938 převážně v okresech Chomutov, Most a Teplice.
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Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, analyzovat a hodnotit dílo žáků a následovníků Adolfa Loose
v Československé republice ve vztahu k zahraniční tvorbě tohoto okruhu
architektů, stavitelů a umělců.
Zkoumat, analyzovat a komplexně vyhodnotit dílo Karla Kotase od počátků
tvorby ve 20. letech 20. století po jeho závěr.
Zkoumat, analyzovat a komplexně vyhodnotit dílo Jakoba Schmeissnera.

VI.2

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat urbanistický vývoj domažlických předměstí.

VI.3

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k tématu následovníci Adolfa Loose

VI.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu obytné stavby v oblasti Královo Pole

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu sakrální architektura

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu urbanistický vývoj domažlických předměstí

VI.3

Předpokládané výsledky

Článek k tématu pražské metro

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě k tématu život a dílo Karla Kotase

VI.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o architektovi Jakobu Schmeissnerovi

VI.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma následovníci Adolfa Loose

VI.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938
v okresech Chomutov, Most a Teplice

VI.1

Oblast

VII. Movité památky

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a určit alegorická a mytologická témata v nizozemském umění
ze šlechtických sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, charakterizovat a komparovat materiál z tuzemských a zahraničních
zdrojů k odívání v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci a vydat
odborný článek k této problematice.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a vyhodnotit tvorbu a život autorů barokních malířských děl J. T. Suppera
a F. V. Korompaye, J. W. Bergla a L. Krackera.

VII.2

Předpokládané výsledky

Článek o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o miniaturách a drobném portrétu

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o barokním liturgickém zlatě a stříbře

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o odívání v českých zemích od vrcholné gotiky k renesanci

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o osobnostech barokní malby 18. století

VII.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o uměleckých památkách středověku, renesance

VII.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o alegoriích a mytologiích v nizozemském umění

VII.1

Oblast

VIII. Nemovité památky v ČR

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající
stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Ohraženice – zámek
(2. etapa); Pasovary – tvrz (2. etapa); Bělá pod Bezdězem – kostel (2. etapa); Svatý
Jan pod Skalou – klášter (2. etapa); Mlýnický dvůr čp. 33; Guty – kostel Božího
Těla; Broumov – klášter (2. etapa); Hradec Králové čp. 126; hrad Starý Světlov;
Kojetcko čp. 2; Jezeří – zámek; Valeč – zámecký skleník.

VIII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu
z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Dražkov čp. 10; Lukov čp. 4; Vranov
nad Dyjí – fara; Dobřív čp. 12; Bezděz – hrad (2. etapa); hrady Helfenburk
u Bavorova, Dívčí Kámen a další hradní zříceniny (2. etapa).

VIII.2

Kontrolovatelné cíle

Provádět systematicky stavebně-historický výzkum středověkých městských
fortifikací na území ČR – zhotovit popisy, hodnocení, plánovou a obrazovou
dokumentaci (včetně historické) atd. (2. etapa). Zkoumat artefakty: Načeradec –
kostel sv. Petra; Velký Valtinov – tvrz a pivovar.

VIII.3

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera
(1. etapa); Bílovec čp. 121. Komparovat s vhodnými analogiemi na území ČR.

VIII.4

Předpokládané výsledky

Článek k tématu dveřní a okenní výplně roubených staveb

VIII.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu obytná dispozice barokního hostince

VIII.2

Národní památkový ústav
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Předpokládané výsledky

Článek k tématu rozvíjení metod operativního průzkumu a dokumentace nemovitých památek

VIII.4

Předpokládané výsledky

Odborná kniha k tématu středověká opevnění měst, díl 2., se zaměřením na
oblast Čech pojatá jako první souhrnná prezentace výsledků systematického
stavebněhistorického výzkumu středověkých městských fortifikací na území ČR
v kontextu evropského vývoje fortifikační architektury

VIII.3

Oblast

IX. Památkový urbanismus

Kontrolovatelné cíle

Publikačně vyhodnotit problematiku jevů ÚAP vybraného řešeného území zahrnující jak struktury městské, tak vesnické z pohledu NPÚ jakožto poskytovatele
nepovinných a návrhu plošné ochrany.

IX.2

Předpokládané výsledky

Článek k problematice jevů ÚAP vybraného řešeného území zahrnující jak struktury městské, tak vesnické z pohledu NPÚ jakožto poskytovatele nepovinných
a návrhu plošné ochrany

IX.2

Oblast

X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká
činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Kontrolovatelné cíle

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2,
2020, roč. 27; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2020, roč. 34; Staletá Praha č. 1,
2020, roč. 36; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2020, roč.
36 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes
Nissae č. 1, 2020, roč. 21; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2020, roč. 80.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké
a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality
vědeckých výstupů pro kalendářní rok 2020.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zajistit přípravu a vydání 2 odborných monografií věnovaných interpretaci
památkových aspektů kulturního dědictví ČR.

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem archeologického výzkumu malostranské rotundy
sv. Václava

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem díla barokního architekta Antonia Ehorta
Martinelliho

X.2

Oblast

XI. Tematické průzkumy

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře na
území hlavního města Prahy.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat středověké nástěnné malby na území hl. města Prahy.

X.1

Předpokládané výsledky

Článek o mariánských, trojičních a dalších světeckých památkách v okrese
Olomouc a jejich kontextu

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o barokních kamenosochařských památkách ve volné krajině

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich
povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

XI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o středověkých nástěnných malbách na území hl. města Prahy

XI.1

Oblast

XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu
zpřístupněného veřejnosti

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a vyhodnotit možnosti a využitelnost 3D dokumentace movitého
kulturního majetku. Zkoumat prezentace historických expozic prostřednictvím
rozšířené reality s využitím virtuálních nástrojů.

XII.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu vhodnost a zpracování 3D dokumentace movitého kulturního
majetku

XII.1
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2021
výzkumný
cíl

Oblast

I. Archeologie

Kontrolovatelné cíle

Georeferencovat vybrané archeologické výzkumy z hradního areálu Bečov
n. Teplou (okr. Karlovy Vary), realizovat digitalizaci terénní dokumentace,
katalogizaci nálezů, kresby movitých nálezů.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit záchranné archeologické výzkumy z MPZ Litovel (okr. Olomouc), analyzovat nálezy kožených artefaktů z let 2003–2016; zpracovat výzkum komunikací
na Dukelské ul. v roce 2008, výzkum na náměstí Přemysla Otakara čp. 777 v roce
2016.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu
vybraných památkových objektů, připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci, provést implementaci dat do mapového podkladu a GIS aplikace SH Bečov
nad Teplou (okr. Karlovy Vary); SZ Uherčice (okr. Znojmo); SZ Vranov nad Dyjí (okr.
Znojmo); SZ Hradec n. Moravicí (okr. Opava).

I.2

Kontrolovatelné cíle

Provést a vyhodnotit terénní dokumentace archeologických terénních reliktů
a stavebních konstrukcí drobných panských sídel na Vlašimsku (okr. Benešov)
a zaniklých středověkých vsí na Nymbursku.

I.3

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit archeologická terénní data, provést a vyhodnotit geofyzikální prospekce v regionu Malé Hané a Drahanské vrchoviny, realizované do roku 2018
(okr. Blansko).

I.3

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit terénní prospekci 45 lokalit a analýzy krajiny Novohradských hor
a podhůří (okr. Český Krumlov a České Budějovice) ve vztahu k zaniklému osídlení po roce 1945, vyhodnotit památkový potenciál sledovaných území, výsledky
srovnat 3 lokalitami v Libereckém kraji; analyzovat dopady záchranné archeologické činnosti na památkový fond ČR (vybrané okruhy, dílčí část).

I.3

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SH Bečov nad Teplou

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Uherčice (okr. Znojmo)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Vranov nad Dyjí (okr. Znojmo)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Hradec nad Moravicí (okr. Opava)

I.2

Předpokládané výsledky

Článek o strategii zmírňování následků záchranných archeologických výzkumů
v ČR – dílčí část problematiky

I.2

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha se zaměřením na nové nálezy raně středověkých
středohradištních pohřebišť (areál dominikánů u sv. Jiljí, Strahovský klášter)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha zaměřený na nové archeologické poznatky k vývoji vrcholně
středověkého opevnění Malé Strany, lokalita Thunovská

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha zaměřený na Malostranské náměstí, pražská historická
náměstí a jejich archeologický potenciál, případová studie

I.1

Předpokládané výsledky

Článek o dokladech obléhání hradu Zvíkov (okr. Písek) ve středověku z pohledu
historických pramenů

I.1

Předpokládané výsledky

Článek k problematice stavební podoby středověkých tvrzí na příkladu výsledků
komplexního geodeticko-topografického průzkumu terénních reliktů tvrzí na
Vlašimsku (lokality Hrádek a Bolina)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek k problematice struktury středověkých vsí návesního typu – prezentace
výsledků komplexního geodeticko-topografického průzkumu dvou zaniklých středověkých vesnic na katastru obcí Záhornice a Hasina (obojí okr. Nymburk)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na shrnutí výsledků analýzy krajiny a průzkumu památkového
potenciálu 39 k. ú. s 45 lokalitami bývalého československého pohraničí v Novohradských horách a podhůří (okr. Český Krumlov a České Budějovice), případová studie v rozsahu čtvrtiny celkového rozsahu tématu (10 lokalit)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek z MPZ Litovel, archeologický výzkum na náměstí Přemysla Otakara čp. 777
v Litovli v roce 2016

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na region Malé Hané a Drahanské vrchoviny – nové archeologické prameny k počátkům osídlení Knínic, vyhodnocení povrchových sběrů
a geofyzikální prospekce na k. ú. Knínice (okr. Blansko) z let 2012–2018

I.3

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných
v letech 1998–2020 v prostředí středověkých městských jader (Fryštát, Bílovec,
Hlučín aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Oldřišov – U Náplatek, Stěbořice – fara ad.) v kontextu prehistorického a historického
vývoje českých zemí a sousedních států

I.1
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Předpokládané výsledky

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických
výzkumů realizovaných v letech 1998–2020 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského
pomezí (Vávrovice – Krásné Pole ad.) v kontextu prehistorického a historického
vývoje českých zemí a sousedních států

Oblast

II. Dějiny památkové péče v českých zemích

Kontrolovatelné cíle

Sestavit přehled a vyhodnotit dostupnou literaturu a prameny k problematice
dějin památkové péče v českých zemích druhé poloviny 20. století. Sestavit přehled žijících pamětníků, stanovit kritéria, sestavit odborné dotazníky a struktury
zápisu.

II.1

Předpokládané výsledky

Článek z dějin památkové péče – biografie významné osobnosti, nebo reflexe
zásadní památkové akce

II.1

Oblast

III. Industriální dědictví

I.1

výzkumný
cíl

výzkumný
cíl

Sklářství: Publikačně komplexně vyhodnotit kulturní dědictví sklářství borskošenovské oblasti.
Elektrifikace: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní průzkumy k tématu elektráren východních Čech.
Kontrolovatelné cíle

Páteřní železniční tratě: Aplikačně vyhodnotit archivní a terénní dokumentaci
a průzkumy k tématu Rakouské severozápadní dráhy s komparací k dalším tratím
na území České republiky.

III.3

Textilní výroba: Publikačně analyzovat a vyhodnotit pramenná zjištění k tématu kulturního dědictví textilního průmyslu Jesenicka a Šumperska v anglickém
jazyce.
Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem elektráren východních Čech

III.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem staveb Rakouské severozápadní
dráhy

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy cukrovarnictví
Moravy a Slezska

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy industriální
archeologie

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví textilní
(zejm. lnářské) výroby Jesenicka a Šumperska (v tištěné verzi)

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – anglická jazyková mutace publikace – shrnující kulturní dědictví
textilní (zejm. lnářské) výroby Jesenicka a Šumperska (v elektronické verzi)

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví sklářství borsko-šenovské oblasti

III.1

Oblast

IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu
památkového fondu

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat vzorky historických materiálů (historické omítky, dřevo a kov). Analyzovat, komparovat a syntetizovat výsledky. Publikovat manuál pro odběry vzorů pro
účely laboratorního stratigrafického průzkumu.

IV.1

Předpokládané výsledky

Památkový postup k tématu odběrů vzorků historických omítek pro účely laboratorního stratigrafického průzkumu

IV.1

Oblast

V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Testovat formou workshopu k tématu postupy památkových obnov – projektová
a předprojektová příprava zaměřeného na úředníky úseků památkové péče
a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů
budoucí vzdělávací program k tomuto tématu.

V.1

Kontrolovatelné cíle

Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné
koncepce a jako zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ
aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

V.2

Kontrolovatelné cíle

Organizovat konferenci k tématu výchova a vzdělávání v oblasti kulturního
dědictví. Presentovat výsledky projektu a konfrontovat je s ostatními podobně
zaměřenými institucemi v oblasti péče o kulturní dědictví.

V.3
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Oblast

VI. Moderní architektura 20. století

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a analyzovat historický vývoj ulice Dolnopolní v Brně.
Zkoumat a dokumentovat rodinné domy z 20. století převážně v Jihočeském kraji.
Publikačně analyzovat pražské metro, převážně hlavní části výstavby.
Architektonicky a památkově hodnotit ubytovací stavby v ČR převážně
z 2. poloviny 20. století.

výzkumný
cíl

VI.1

Komplexně analyzovat a vyhodnotit moderní sakrální stavby Libereckého kraje.
Zkoumat a komplexně vyhodnotit válečnou memoriální architekturu období
1914–1938 v okrese Litoměřice.
Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, analyzovat a komplexně vyhodnotit dílo Camilla Sitteho převážně se
zaměřením na autorské realizace na Ostravsku.

VI.2

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat urbanistický vývoj plzeňských předměstí.

VI.3

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k tématu Camillo Sitte a jeho ostravské realizace

VI.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu stavební vývoj ulice Dolnopolní v Brně

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu rodinné domy z 20. století v Jihočeském kraji

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu urbanistický vývoj plzeňských předměstí

VI.3

Předpokládané výsledky

Článek k tématu hlavní část výstavby pražského metra

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu vilová architektura 19. a 20. století v Černošicích

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma stavby pro dočasné
ubytování (hotely, ubytovny, koleje a internáty) ve 2. polovině 20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha na téma moderní sakrální stavby Libereckého kraje

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma Camillo Sitte
a jeho ostravské realizace

VI.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938
v okrese Litoměřice

VI.1

Oblast

VII. Movité památky

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, uměnovědně určit a dokumentovat krajinomalby nizozemské
provenience ze šlechtických sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a vyhodnotit grafická alba a numismatické sbírky z období Napoleona
Bonaparta v mobiliárních fondech vybraných objektů NPÚ.

VII.2

Předpokládané výsledky

Článek o uměleckých památkách antiky, středověku, renesance

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o nizozemské krajinomalbě

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o barokním liturgickém zlatu a stříbru

VII.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o napoleonikách ze sbírek NPÚ

výzkumný
cíl

VII.2
výzkumný
cíl

Oblast

VIII. Nemovité památky v ČR

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající
stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Ohraženice – zámek
(3. etapa); Pasovary – tvrz (3. etapa); Mladá Boleslav – klášter na Karmeli (1.
etapa); Zásmuky – klášter; Plaňany – sýpka; Dolní Orlice čp. 57; Příbor čp. 991;
Kroměříž čp. 42; Machnín – Haléřova tvrz; Všeň čp. 14; Česká Kamenice – zámek.

VIII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu
z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Kněževes - zájezdní hostinec;
Dohaličky – kostel; Žerutice – tvrz; Bezděz – hrad (3. etapa); hrady Helfenburk
u Bavorova, Dívčí Kámen a další hradní zříceniny (3. etapa).

VIII.2

Kontrolovatelné cíle

Provádět systematicky stavebně-historický výzkum středověkých městských
fortifikací na území ČR – zhotovit popisy, hodnocení, plánovou a obrazovou
dokumentaci (včetně historické) atd. (3. etapa). Zkoumat artefakty: Sedlčany –
kostel; Valeč – špitál; Žebnice čp. 33.

VIII.3

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera (2. etapa); Stará Ves nad Ondřejnicí – zámek; Fulnek čp. 81; Buchlov hrad. Komparovat
s vhodnými analogiemi na území ČR.

VIII.4
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Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k problematice vývoje a úrovně městského bydlení s doprovodnými akcemi (edukační programy pro jednotlivé věkové skupiny,
komentované prohlídky ve vybraných historických městech apod.)

VIII.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu středověký krov kostela na Sedlčansku

VIII.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma problematika vývoje
a úrovně městského bydlení

VIII.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha k tématu středověká opevnění měst, díl 1., v kontextu evropského
vývoje fortifikační architektury

VIII.3

Předpokládané výsledky

Odborná kniha Hrad Křídlo. Souhrnná monografie představující výsledky modelového interdisciplinárního průzkumu a dokumentace torzálně dochované
a bezprostředně ohrožené stavby v lesním prostředí výrazně překračuje dosavadní míru poznání lokality

VIII.4

Oblast

IX. Památkový urbanismus

Kontrolovatelné cíle

Aplikačně vyhodnotit související mapové služby a aplikace Geoportálu památkové péče s interaktivními odkazy do dalších částí IISPP – především Památkového
katalogu (data ÚSKP a soupisu), ISAD (data SAS) a MIS (odborná dokumentace).

IX.2

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem památkové péče s interaktivními
odkazy do dalších částí IISPP - především Památkového katalogu (data ÚSKP
a soupisu), ISAD (data SAS) a MIS (odborná dokumentace)

IX.2

Oblast

X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká
činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Kontrolovatelné cíle

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2,
2021, roč. 28; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2021, roč. 35; Staletá Praha č. 1,
2021, roč. 37; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2021, roč.
37 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes
Nissae č. 1, 2021, roč. 22; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2021, roč. 81.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké
a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality
vědeckých výstupů pro kalendářní rok 2021.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zajistit přípravu a vydání 4 odborných monografií věnovaných interpretaci
památkových aspektů kulturního dědictví ČR.

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem produkce několika generací severočeské varhanářské dílny rodiny Fellerů

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem kaplí v jižních Čechách

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem židovských hřbitovů v jižních Čechách

X.2

Předpokládané výsledky

Kritická edice dosud nevydaného díla Václava Mencla – Dějiny evropské
architektury, 2. díl

X.2

Oblast

XI. Tematické průzkumy

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotnou solitérní exteriérovou skulpturu
z období baroka na území okresu Plzeň-sever.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotné sochařské sepulkrální památky
v okrese Jablonec nad Nisou.

X.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (barokní kamenosochařské památky
ve volné krajině v okrese Plzeň-sever)

XI.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (výtvarně hodnotné sepulkrální
památky v okrese Jablonec nad Nisou)

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o mariánských, trojičních a dalších světeckých památkách v okrese
Olomouc a jejich kontextu

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o středověkých nástěnných malbách a jejich kontextu v rámci staveb

XI.1

Oblast

XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu
zpřístupněného veřejnosti

Kontrolovatelné cíle

Vytvořit metodiku péče, obnovy, správy, účelného využití a prezentace
památkových objektů.

XII.1

Předpokládané výsledky

Metodika Rukověť kastelána. Metodický návod pro správce památkového objektu

XII.1
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2022
výzkumný
cíl

Oblast

I. Archeologie

Kontrolovatelné cíle

Zpracovat vybrané archeologické výzkumy z východní části Starého Města
(výzkumy Rybná čp. 693, Holanův palác čp. 682, náměstí Republiky čp. 660).
Provést environmentální analýzy z prostoru komendy maltézských rytířů čp. 485
na Malé Straně; archeologický a stavebně historický rozbor nových nálezů opevnění malostranského podhradního areálu (jižní fronta opevnění, Nerudova
čp. 249, Tržiště) a dále středověké měšťanské zástavby na příkladu domů čp. 401,
402 v Rytířské ul.; zpracovat dokumentaci, připravit obrazové přílohy, zpracovat
text pro publikaci (vše MPR Praha).

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit záchranné archeologické výzkumy z MPR Olomouc, lokalita
Olomoucký hrad a předměstí Bělidla, zpracovat text pro publikaci.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit a shrnout výsledky archeologických terénních aktivit a památkového
potenciálu vybraných památkových objektů a chráněných území, připravit a zpracovat archeologické dokumentace, implementovat data do mapového podkladu
a GIS aplikace SZ Valtice (okr. Břeclav); SZ Lednice (okr. Břeclav); hradu Andělská
hora (okr. Karlovy Vary); Archeologický atlas Opavy, zpracovat data pro katalog
všech archeologických zásahů z let 1997–2021.

I.2

Kontrolovatelné cíle

Provést terénní dokumentaci archeologických terénních reliktů montánní činnosti a stavebních konstrukcí drobných sídel nad Medenickým potokem v okr.
Kutná Hora a zaniklých vesnických sídel na Černokostelecku (okr. Kolín).

I.3

Kontrolovatelné cíle

Realizovat terénní prospekci a dokumentaci zaniklé středověké vsi Zábělá
(okr. Plzeň-sever).

I.3

Kontrolovatelné cíle

Prozkoumat a zdokumentovat stopy historických lidských aktivit v okolí hradní
zříceniny Věžka (okr. Plzeň-sever).

I.3

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Valtice (okr. Břeclav)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SZ Lednice (okr. Břeclav)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas hradu Andělská hora

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas MPZ Opava

I.2

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha zaměřený na vybrané problémy podoby raně středověké
pražské keramické produkce z lokality Malostranské nám. čp. 37, příspěvek
k relativní chronologii keramiky

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha věnovaný rekonstrukci vývoje pražské předlokační aglomerace a počátkům právního města z pohledu archeologie, oblast východní části
Starého Města (výzkumy Rybná čp. 693, Holanův palác čp. 682, náměstí Republiky
čp. 660)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha věnovaný novým environmentálním zjištěním z malostranského sídelního areálu, komenda maltézských rytířů čp. 485

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha, příspěvek archeologie k poznání vývoje raně středověkého
opevnění malostranského podhradního areálu, nové archeologické poznatky
(jižní fronta opevnění, Nerudova čp. 249, Tržiště)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha se zaměřením na nové archeologické poznatky k vývoji pražské středověké měšťanské zástavby na příkladu domů čp. 401, 402 v Rytířské ul.

I.1

Předpokládané výsledky

Článek věnovaný výpovědi mincovních nálezů z areálu hradu Zvíkov (okr. Písek),
získaných v průběhu detektorových prospekcí. Součástí studie bude rovněž
zohlednění staršího nálezového fondu z této lokality

I.1

Předpokládané výsledky

Článek o lokalitě Věžka (okr. Plzeň-sever), průzkum pozůstatků lidských aktivit
v blízkém okolí hradní zříceniny, zaměření především na předpolí hradu se zaniklým obléhacím táborem a na komunikační spojení s pravým břehem Berounky
a katastrem zaniklé středověké vsi Zábělá

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Olomouc zaměřený na Olomoucký hrad ve střední době hradištní
a v „povelkomoravském“ období 10. století na základě vyhodnocení výzkumu
z plochy D1 z let 1999–2000, zasazení do kontextu vývoje Olomouce v 9. a 10.
století

I.1

Předpokládané výsledky

Článek MPR Olomouc zaměřený na vývoj opevnění olomouckého hradu ve středověku na základě vyhodnocení výzkumu z plochy D4 z let 2000–2003, zasazení do
kontextu dalších výzkumů olomouckého hradu (např. tzv. malý dvorek z roku 2001)

I.1
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Předpokládané výsledky

Článek z MPR Olomouc zaměřený na Olomoucký hrad od 13. století do zániku
v 16. století, vyhodnocení výzkumu z plochy D4 z let 2000–2003, zasazení
do kontextu dalších výzkumů olomouckého hradu

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Olomouc věnovaný vývoji olomouckého předměstí Bělidla
zejména v období středověku, a to na základě výzkumu na Sokolské ul. č. 5
z let 2015–2016

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných
v letech 1998–2021 v prostředí středověkých městských jader (Opava, Ostrava,
Krnov, Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice, Kravaře, Oldřišov, Stěbořice ad.) v kontextu
prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních států

I.1

Předpokládané výsledky

Článek prezentující nové poznatky o drobných středověkých opevněních vázaných na hornickou činnost – na příkladu tří dosud nezdokumentovaných lokalit
v povodí Medenického potoka (okr. Kutná Hora)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek vyhodnocující nové prameny k poznání středověkého osídlení marginálních půd v rámci středních Čech (např. Černokostelecko)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek o lokalitě Radošov (okr. Karlovy Vary), vyhodnocení a sumarizace poznání
významné archeologické památky

I.3

Předpokládané výsledky

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických
výzkumů realizovaných v letech 1998–2021 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava, Krnov, Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín ad.) a dalších
archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice, Kravaře, Oldřišov,
Stěbořice ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí
a sousedních států.

I.1

Oblast

II. Dějiny památkové péče v českých zemích

Kontrolovatelné cíle

Archivně zkoumat zprávy k osobnostem památkové péče, dotazníkově šetřit a zaznamenávat svědectví žijících osobností památkové péče ve vztahu k zásadním
památkovým akcím.

II.1

Předpokládané výsledky

Článek z dějin památkové péče – biografie významné osobnosti, nebo reflexe
zásadní památkové akce

II.1

Oblast

III. Industriální dědictví

výzkumný
cíl

výzkumný
cíl

Cukrovarnictví: Dokončit dokumentaci a vyhodnocení cukrovarnictví Kraje Vysočina, komparovat materiál s památkami cukrovarnictví dalších oblastí. Aplikačně
vyhodnotit poznatky.
Sklářství: Připravit a publikovat odbornou knihu k tématu kulturního dědictví
borsko-šenovské sklářské oblasti v anglickém jazyce.
Kontrolovatelné cíle

Elektrifikace: Zkoumat a analyzovat archivní a terénní průzkumy elektráren
severních a středních Čech s přesahy mimo vymezené území a publikačně komplexně vyhodnotit dokumentaci severních a středních Čech.

III.1

Páteřní železniční tratě: Souhrnně publikačně vyhodnotit téma kulturního dědictví Rakouské severozápadní dráhy s přesahy k dalším tratím.
Industriální archeologie: Provést archeologické průzkumy, dokumentovat
a vyhodnotit nálezy. Průběžně publikačně vyhodnocovat poznatky realizovaných
archeologických výzkumů k aktuálním tématům.
Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem cukrovarů kraje Vysočina

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy elektráren /
elektrifikace Čech

III.1

Předpokládané výsledky

Článek v odborném recenzovaném periodiku shrnující průzkumy industriální
archeologie

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví sklářství
borsko-šenovské oblasti (v tištěné verzi)

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví sklářství
borsko-šenovské oblasti (v elektronické verzi)

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví Rakouské severozápadní dráhy.

III.1
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výzkumný
cíl

Oblast

IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu
památkového fondu

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a shrnout výsledky existujících a nově doplněných materiálově technologických průzkumů omítek charakteristických pro stavby vzniklé ve 20. století.
Publikovat článek k tématu.

IV.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat in situ, dokumentovat a vyhodnotit opravy povrchových úprav dřeva
a kování historických oken. Publikovat článek k tématu.

IV.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu omítky 20. století

IV.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu obnova povrchových úprav dřeva a kování historických oken

IV.2

Oblast

V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Formou workshopu k tématu celkových obnov velkých památkových areálů
zaměřeného na úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů testovat budoucí vzdělávací
program na toto téma.

V.1

Kontrolovatelné cíle

Formou dotazníkového šetření získat a zpracovat data jako podklad pro výsledné
koncepce a jako zdroj pro formování vzdělávacích modulů, které postupně NPÚ
aplikuje do stálé nabídky odborného celoživotního vzdělávání.

V.2

Oblast

VI. Moderní architektura 20. století

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, analyzovat a komparovat typy staveb pro dočasné ubytování jako
hotel, ubytovna, studentská kolej, internát aj. z období 2. poloviny 20. století.
Zkoumat a dokumentovat sportovní stavby a analyzovat jejich památkovou
ochranu a zkoumat vývoj architektury sportovišť v Čechách ve 20. století.
Zkoumat fenomén bydlení převážně v oblasti Černé Pole a Husovice.
Zkoumat stavební vývoj škol ve 20. století převážně v Jihočeském kraji.
Zkoumat a publikačně analyzovat nejmladší část projektu pražského metra
z 90. let minulého století.
Komplexní vyhodnocení, analýza a dokumentace vilové architektury v Černošicích z období 19. a 20. století.

VI.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a aplikačně analyzovat formou výstavy dílo architekta Vladimíra Krýši.

VI.2

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a analyzovat urbanismus vilových čtvrtí v Plzni,
převážně se zaměřením na Lochotín, Bezovku, Petrohrad a Karlov.

VI.3

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k tématu stavby pro dočasné ubytování (hotely,
ubytovny, koleje, internáty aj.) z 2. poloviny 20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k tématu tvorba architekta Vladimíra Krýši

VI.2

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k tématu urbanistický vývoj plzeňských vilových
čtvrtí a předměstí

VI.3

Předpokládané výsledky

Článek k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu sportovní stavby a jejich památková ochrana

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu bytová architektura v oblasti Černá Pole a Husovice

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu vývoj sportovišť v ČR v průběhu 20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu stavební vývoj školy ve 20. století v Jihočeském kraji

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu nejmladší část projektu pražského metra z 90. let

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o vilové architektuře Černošic 19. a 20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma průzkumy urbanistického
vývoje plzeňských vilových čtvrtí a předměstí (Lochotín, Bezovka, Petrohrad,
Karlov)

VI.3

Oblast

VII. Movité památky

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, uměnovědně určit a dokumentovat témata krajiny a architektury
v nizozemské malbě ze šlechtických sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Komparovat dochované dílo a životní osudy autorů barokních malířských děl
J. T. Suppera a F. V. Korompaye, J. W. Bergla aj. L. Krackera.

VII.2

Předpokládané výsledky

Článek o uměleckých památkách antiky, středověku, renesance

VII.1

Národní památkový ústav
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Předpokládané výsledky

Článek o krajině a architektuře v nizozemském umění

VII.1

Předpokládané výsledky

Dva články o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o osobnostech barokní malby 18. století

VII.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o miniaturách a drobném portrétu

VII.1

Oblast

VIII. Nemovité památky v ČR

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající
stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Pasovary – tvrz (4.
etapa); Mladá Boleslav – klášter na Karmeli (2. etapa); Praha – různé objekty
s výplněmi otvorů (1. etapa); Ratibořice – panský dvůr; Obřany – hrad; Kohoutovice čp. 5; Lounky – kostel sv. Mikuláše; Loket – hrad.

VIII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu
z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Lysá – hostinec; Krnov čp. 39; Hradec
nad Moravicí čp. 5; Uherčice – zámek; hrady Helfenburk u Bavorova, Dívčí Kámen
a další hradní zříceniny (4. etapa).

VIII.2

Kontrolovatelné cíle

Provádět systematický výzkum středověkých městských fortifikací – provést komparaci a zasadit do evropského vývoje fortifikační architektury (1. etapa). Provést
výzkum artefaktů: Vráž – kostel sv. Bartoloměje; Nechvalice – kostel sv. Mikuláše;
Trnová čp. 2.

VIII.3

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera
(3. etapa); Krnov čp. 39; Hradec nad Moravicí čp. 5; Obřany hrad; Grabštejn hrad.
Komparovat s vhodnými analogiemi na území ČR.

VIII.4

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k problematice lidové architektury na Plzeňsku

VIII.1

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k problematice stavební podoby hradů v krajině
Trojzemí, vybraných lokalit na pomezí Čech, Německa a Polska s důrazem na
metodickou stránku výzkumu torzálně dochovaných staveb

VIII.1

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem na téma vývoj úrovně bydlení ve venkovském
prostředí na Sedlčansku

VIII.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu lidově klasicistní prvky v severovýchodních Čechách

VIII.3

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě k problematice lidové architektury
na Plzeňsku

VIII.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě k problematice stavební podoby
hradů v krajině Trojzemí, vybraných lokalit na pomezí Čech, Německa a Polska
s důrazem na metodickou stránku výzkumu torzálně dochovaných staveb

VIII.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha Život uvnitř města – typologie zástavby a kultura bydlení
v městských historických jádrech severní Moravy a Slezska. Jednotlivé typy obytné zástavby v historických městech, kultura bydlení různých sociálních skupin atp.

VIII.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma vývoj úrovně bydlení
ve venkovském prostředí na Sedlčansku

VIII.2

Předpokládané výsledky

Odborná kniha − Stavební činnost benediktinů ve východních Čechách. Souhrnná práce o stavební činnosti řádu benediktinů v daném regionu na základě
nejnovějších poznatků interdisciplinárního výzkumu

VIII.4

Oblast

IX. Památkový urbanismus

Kontrolovatelné cíle

Aplikačně vyhodnotit přípravu podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ
pro pořizování ÚAP.

IX.1

Předpokládané výsledky

Památkový postup „Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních údajů NPÚ
pro pořizování ÚAP“

IX.1

Oblast

X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká
činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Kontrolovatelné cíle

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2,
2022, roč. 29; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2022, roč. 36; Staletá Praha č. 1,
2022, roč. 38; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2022, roč.
38 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes
Nissae č. 1, 2022, roč. 23; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2022, roč. 82.
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Kontrolovatelné cíle

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých
výstupů pro kalendářní rok 2022.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zajistit přípravu a vydání 3 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR. Podpořit první fázi příprav 1 odborné
monografie věnované interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR,
která bude vydána v následujících letech.

X.2

Předpokládané výsledky

Kritická edice dosud nevydaného díla Václava Mencla – Dějiny evropské
architektury, 3. díl

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem archeologického výzkumu pozůstatků
po dobývání hradů v českých zemích 15. století

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem moderní architektury v Ústí nad Labem

X.2

Oblast

XI. Tematické průzkumy

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotnou solitérní exteriérovou skulpturu
z období baroka na území okresu Rokycany.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotné sochařské sepulkrální památky
v okrese Liberec.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat, datovat a komparovat středověkou nástěnnou malbu
na území okresu Hradec Králové.

X.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (středověké nástěnné malby
v okrese Hradec Králové)

XI.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (barokní kamenosochařské památky
ve volné krajině v okrese Rokycany)

XI.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (výtvarně hodnotné sepulkrální
památky v okrese Liberec)

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o středověkých nástěnných malbách na území ČR (nahlížených v širším
kontextu stavby, regionu apod.)

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich
povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

XI.1

Oblast

XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu
zpřístupněného veřejnosti

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a vyhodnotit aspekty praktické a systémové prezentace a propagace
památkové péče coby multioborové činnosti se společenským a kulturním významem v prostředí a praxi spravovaných památek. Zavádět metodiku péče, obnovy,
správy, účelného využití a prezentace památkových objektů do praxe.

XII.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu propagace památkové péče jako multioborové činnosti
na příkladu spravovaných památek

XII.1

Národní památkový ústav
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Oblast

I. Archeologie

Kontrolovatelné cíle

Komparovat dosažená zjištění zkoumaných lokalit, vypracovat expertní analýzy
(radiokarbonová, konzervace významných nálezů), georeferencovat vybrané
archeologické sondy a dosažená zjištění, hrad Andělská hora, Bečov n. T.
(okr. Karlovy Vary), Loket (okr. Sokolov).

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit archeologické poznatky z prostoru Karlova a Václavského náměstí,
specifikovat archeologický potenciál (MPR Praha). Analyzovat nálezy hmotné
kultury (keramika, brumle), doklady historických výrobních technologií (archeometalurgické nálezy z Klementina), vše z MPR Praha. Provést specializované
analýzy archeologického materiálu (materiálový rozbor). Připravit archeologickou dokumentaci pro publikaci, zhotovit obrazovou dokumentaci nálezů,
zpracovat text pro publikaci.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Zpracovat a vyhodnotit data a nálezy z výzkumu barokní záchodové jímky
v klášteře Plasy (okr. Plzeň-sever), připravit obrazovou dokumentaci
do publikace, zpracovat text pro publikaci.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Zpracovat a vyhodnotit archeologické výzkumy z let 1999–2003 v areálu
Olomouckého hradu, plochy D1, D4, MPR Olomouc, zaniklý hrad.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Zpracovat a vyhodnotit archeologické výzkumy z MPR Olomouc, Sokolská ulice
č. 5, výzkum z let 2015–2016 (olomoucké předměstí Bělidla) a výzkum
na Křížkovského ul. č. 10 z let 2015–2017, MPR Olomouc.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Připravit a zpracovat archeologickou dokumentaci z výzkumů v historických
jádrech měst a jiných archeologických nalezišť v prostoru moravsko-slezského
pomezí (Opava, Ostrava, Krnov, Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín a d.) a dalších
archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice − Krásné Pole,
Kravaře − U hranic, Na Papežovém, Oldřišov − U Náplatek, Stěbořice − fara a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí). Zhotovit obrazovou
dokumentaci nálezů, zpracovat podklady pro výstupy, provést konzervaci a dokumentaci nálezů, provést přírodovědné analýzy (antropologická, paleoekologická,
geologická, dendrochronologická, 14C datace aj.). Provést archivní rešerše (např.
ikonografických pramenů, urbářů, mapových podkladů), analyzovat archeologické nálezy, komparovat analogické archeologické situace v ČR a zahraničí se
zaměřením na historická jádra měst a další archeologické lokality v Moravskoslezském kraji.

I.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit výsledky archeologických terénních aktivit a památkového potenciálu vybraných památkových objektů a chráněných území, připravit a zpracovat
archeologickou dokumentaci, provést implementaci dat do mapového podkladu
a GIS aplikace SH Veveří (okr. Brno-venkov); SH Pernštejn (okr. Brno-venkov); MPZ
Moravská Ostrava. Shrnout výsledky o archeologických terénních aktivitách a památkovém potenciálu SHZ Horšovský Týn (okr. Domažlice); aktualizovat archeologické zásahy v klášteře Plasy z let 2017–2023, provést zaměření podzemního
systému kláštera; MPR Olomouc, aktualizovat údaje archeologických zásahů; MPR
Litovel, aktualizovat údaje archeologických zásahů; MPZ Uničov, aktualizovat
údaje archeologických zásahů; SH Bouzov, Šternberk, SZ Jánský Vrch, Velké Losiny (aktualizace údajů); provést syntézu dat z průzkumu památkového potenciálu
československého pohraničí archeologickými metodami; analyzovat vybrané
extravilány zaniklých středověkých vesnic se zaměřením na pozůstatky středověkých plužin; definovat strategii zmírňování následků záchranné archeologické
činnosti na území ČR (souhrn poznatků, srovnání stavu problematiky v rámci ČR).

I.2

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit získaná data z terénního výzkumu, zpracovat dokumentaci, vyhodnotit expertní posudky, autorský podíl na přípravě publikací, Lipany (okr. Kolín),
hrad Zvíkov (okr. Písek).

I.3

Kontrolovatelné cíle

Provést dokumentaci archeologických terénních reliktů a stavebních konstrukcí
drobných panských sídel, vyhodnotit získaná data, autorský podíl na publikačním výstupu, okr. Benešov, Povltaví (okr. Příbram). Geodeticko-topografický
průzkum dvojice silně poškozených archeologických památek – hradišť u obce
Mcely na Nymbursku.

I.3

Kontrolovatelné cíle

Dokončit soupis, sebrat historické mapové podklady, klasifikovat objekty, provést
ověření v terénu nebo detektorový průzkum, případně dílčí terénní sondáž na
vybraných lokalitách, zpracovat mapu lokalit šibeniční vrchy Plzeňského kraje.

I.3

Kontrolovatelné cíle

Připravit odborné podklady pro prohlášení areálů za kulturní památku, případně
plošně chráněné území a podkladů pro prezentaci tématu, vypracovat specializované mapy s odborným tématem, Novohradské hory (okr. Č. Krumlov).

I.3
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Kontrolovatelné cíle

Detekovat a prozkoumat dochované plužiny zaniklých středověkých vsí (ZSV)
v kraji Karlovarském (6 až 10 ZSV), Plzeňském (6 až 10 ZSV), Středočeském (6 až
10 ZSV), Ústeckém (6 až 10 ZSV). Pořídit a zpracovat lidarová data vybraných vsí.
Zpracovat a vektorizovat získanou dokumentaci reliktů plužin, provést analýzu
dat a jejich výslednou syntézu, připravit odborný text pro publikační výstup.

I.3

Kontrolovatelné cíle

Shrnout výsledky analýzy krajiny a průzkumu památkového potenciálu bývalého
československého pohraničí v Novohradských horách a podhůří archeologickými
metodami (okr. Český Krumlov a České Budějovice, zde 39 k.ú. s 45 lokalitami)

I.3

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SHZ Horšovský Týn (okr. Domažlice)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas kláštera Plasy – aktualizace verze z roku 2017 (doplnění atlasu o zaměření podzemního systému kláštera a nové akce/zásahy z let 2017–2023)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas MPR Olomouc, aktualizace údajů

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas MPR Litovel, aktualizace údajů

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas Uničova, aktualizace údajů

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas hradů a zámků ve správě NPÚ, aktualizace atlasů pro SH
Bouzov, Šternberk, SZ Jánský Vrch, Velké Losiny

I.2

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem reliktů zaniklého osídlení po roce
1945 a analýza krajiny Novohradských hor a podhůří v oblasti bývalého československého pohraničí (okr. Český Krumlov a České Budějovice, zde 39 k. ú. s 45
lokalitami)

I.2

Předpokládané výsledky

Atlas reliktů extravilánů zaniklých středověkých vesnic

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SH Veveří (okr. Brno-město)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas SH Pernštejn (okr. Brno-venkov)

I.2

Předpokládané výsledky

Archeologický atlas MPZ Moravská Ostrava

I.2

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na strategii zmírňování následků záchranných archeologických
výzkumů, souhrn poznatků

I.2

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha zaměřený na archeologii středověkých výrobních technologií, především metalurgie barevných kovů z lokalit (staroměstské Klementinum)

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha zaměřený na Karlovo a Václavské námětí, vyhodnocení jejich
archeologického potenciálu, případová studie

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha zaměřený na vyhodnocení keramické produkce 12.–13. století
z východní části Starého Města, příspěvek k chronologii pražské středověké
keramiky

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Praha se zaměřením na hmotnou kulturu pražských měst ve středověku a raném novověku se zřetelem na hudební nástroje typu brumle

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na komplexní zpracování výsledků archeologických průzkumů
dvou typů míst konfliktu ve středověku – Lipany (okr. Kolín) a Zvíkov (okr. Písek).
Půjde o metodickou srovnávací studii shrnující výsledky terénních archeologických a historických výzkumů

I.3

Předpokládané výsledky

Článek věnovaný ochraně a prostorové identifikaci hradišť – na příkladu dvojice
sousedních lokalit na katastru obce Mcely (okr. Nymburk)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na stavební podobu drobných opevněných středověkých sídel
na středním toku Vltavy – na příkladu geodeticko-topografického průzkumu
lokality Hrádek u Rabyně (okr. Benešov)

I.3

Předpokládané výsledky

Článek věnovaný lokalitám Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Loket (okr. Karlovy
Vary, Sokolov) se zaměřením na poznání regionálních proměn středověké keramické produkce na základě porovnání poznání klíčových panských sídel

I.1

Předpokládané výsledky

Článek věnovaný syntéze a interpretaci nejlépe dochovaných reliktů extravilánů
24–36 zaniklých středověkých vesnic ve 4 krajích ČR, syntéza

I.3

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Olomouc zaměřený na Olomoucký hrad v mladší a pozdní době
hradištní na základě vyhodnocení výzkumu z plochy D1 z let 1999–2000, zasazení
do kontextu vývoje Olomouce v 11. až 1. polovině 13. století

I.1

Předpokládané výsledky

Článek z MPR Olomouc zaměřený na výzkum novověkého hřbitova u kostela
sv. Petra z lokality Olomouc, Křížkovského 10, výzkum z let 2015–2017

I.1

Předpokládané výsledky

Článek zaměřený na vyhodnocení archeologických výzkumů realizovaných v letech 1998–2022 v prostředí středověkých městských jader (Opava, Ostrava, Krnov,
Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín aj.) a dalších archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice – Krásné Pole, Kravaře – U hranic, Na Papežovém,
Oldřišov – U Náplatek, Stěbořice – fara ad.) v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních států

I.1

Národní památkový ústav
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Předpokládané výsledky

Odborná monografie zaměřená na výpověď hmotných i písemných pramenů
ke každodennímu životu v klášteře Plasy (okr. Plzeň-sever) v raném novověku.
Publikace výsledků mezioborového zpracování nálezů ze záchranného archeologického výzkumu barokní jímky v ambitové chodbě prelatury bývalého cisterciáckého konventu

I.1

Předpokládané výsledky

Kapitola v odborné monografii se zaměřením na vyhodnocení archeologických
výzkumů realizovaných v letech 1998–2022 v prostředí středověkých městských
jader (Opava, Ostrava, Krnov, Bruntál, Fryštát, Bílovec, Hlučín aj.) a dalších
archeologických lokalit moravsko-slezského pomezí (Vávrovice – Krásné Pole,
Kravaře – U hranic, Na Papežovém, Oldřišov – U Náplatek, Stěbořice – fara ad.)
v kontextu prehistorického a historického vývoje českých zemí a sousedních
států

I.1

Oblast

II. Dějiny památkové péče v českých zemích

Kontrolovatelné cíle

Zaznamenat, digitálně dokumentovat, analyzovat, komparovat a kriticky zpracovat strukturované orální rozhovory s významnými osobnostmi české památkové
péče starší a střední generace. Vytvořit odbornou knihu a webovou aplikaci
na toto téma.

Předpokládané výsledky

Odborná kniha k problematice individuální profesní kariéry jednotlivých osobností, významných událostí oboru a zprostředkované poznání nežijících představitelů oboru

Oblast

III. Industriální dědictví

Kontrolovatelné cíle

Cukrovarnictví: Komplexně shrnout, vyhodnotit a publikačně analyzovat kulturní
dědictví cukrovarnictví na území Moravy a Slezska.
Sklářství: Komplexně shrnout, vyhodnotit a aplikačně analyzovat sklářství borsko-šenovské oblasti jako pilotního území systematické dokumentace sklářství
na území ČR.
Elektrifikace: Komplexně shrnout, vyhodnotit a aplikačně analyzovat elektrárenství na území Čech (s přesahy mimo vymezené území). Zahájit přípravu pro
vytvoření typologie elektrárenských objektů a zařízení.
Železniční tratě: Komplexně aplikačně analyzovat a vyhodnotit téma koněspřežných drah. Připravit a publikovat odbornou knihu k tématu Rakouské severozápadní dráhy v anglické jazykové mutaci.
Textilní výroba: Souhrnně aplikačně analyzovat a vyhodnotit téma historického
vývoje textilního průmyslu Jesenicka a Šumperska.

III.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat plošnou dokumentaci nezpracovaných nebo nedostatečně zpracovaných území a regionálních témat a revidovat starší průzkumy. Zanést poznatky
do informačních systémů NPÚ a zpracovat návrhy na prohlášení za kulturní
památky.

III.2

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem textilních továren Jesenicka
a Šumperska

III.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem skláren borsko-šenovské oblasti

III.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem koněspřežných drah

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha shrnující kulturní dědictví cukrovarnictví Moravy a Slezska

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví Rakouské
severozápadní dráhy (v tištěné verzi)

III.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – anglická jazyková mutace – shrnující kulturní dědictví Rakouské
severozápadní dráhy (v elektronické verzi)

III.1

Oblast

IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu
památkového fondu

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat vhodnost využití pokročilých metod dokumentace povrchů omítek historických staveb pro rekonstrukci metod jejich povrchového zpracování (trasologie omítek). Publikovat odborný článek k tématu.

IV.1

Kontrolovatelné cíle

Vyhodnotit pokročilé metody dokumentace povrchů historických omítek a rekonstruovat metody jejich povrchového zpracování (trasologie omítek).

IV.2

Předpokládané výsledky

Článek k tématu povrchy a povrchové úpravy stavebních materiálů

IV.1

Oblast

V. Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Vytvořit koncepci kurzů řemeslné obnovy pro řemeslníky – specialisty na památkovou obnovu.

V.1

210

výzkumný
cíl

II.1
výzkumný
cíl

výzkumný
cíl

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

Kontrolovatelné cíle

Vytvořit koncepci vzdělávacích programů cílených na rodiny s dětmi a na dětské
návštěvníky památek.

V.2

Kontrolovatelné cíle

Vytvořit koncepci vzdělávacích programů pro seniory.

V.3

Kontrolovatelné cíle

Vytvořit vzdělávací program zaměřený na úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů.

V.4

Kontrolovatelné cíle

Publikačně vyhodnotit problematiku k tématu celoživotního vzdělávání v oboru
památkové péče.

V.5

Předpokládané výsledky

Článek v recenzovaném odborném periodiku k tématu vzdělávacích programů
pro úředníky úseků památkové péče a stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů a krajských úřadů

V.1

Oblast

VI. Moderní architektura 20. století

Kontrolovatelné cíle

Analyzovat, komparovat a vyhodnotit stavebně, památkově a umělecky obytné
a technické stavby Jihočeského kraje z období 20. století.
Komplexně analyzovat, komparovat a vyhodnotit stavebně, památkově a umělecky architekturu 2. poloviny 20. století na území hl. města Prahy včetně hraničních
technických památek, jako je např. metro.
Aplikačně a publikačně analyzovat válečnou memoriální architekturu v Ústeckém kraji z období 1914–1938 a publikačně analyzovat memoriální architekturu
v okrese Děčín z období 1914–1938.
Zkoumat a dokumentovat stavební vývoj plaveckých bazénů v ČR v období
20. století.
Zkoumat a dokumentovat obytnou výstavbu Masarykovy čtvrti v Brně v 1. čtvrtině
20. století.
Zkoumat a dokumentovat vilu Flora v Bílovicích nad Svitavou.
Zkoumat a dokumentovat sportovní stavby převážně v oblasti Moravy a Slezska.
Zkoumat a dokumentovat motoristické stavby.
Komplexně analyzovat a vyhodnotit ikonografii, ikonologii a symboliku, architektonické styly, konstrukci, typologii a historickou teorii sakrální architektury
2. poloviny 20. století v Československu.

VI.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a publikačně analyzovat formou kritického katalogu k výstavě dílo
architekta Vladimíra Krýši.

VI.2

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem k tématu válečná memoriální
architektura v Ústeckém kraji mezi lety 1914–1938

VI.1

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k tématu stavby občanské, pro bydlení a technické
v Jihočeském kraji z 20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Výstava s kritickým katalogem k tématu architektura 2. poloviny 20. století
na území města hl. Prahy

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek o vývoji sportovišť se zaměřením na plavecké bazény v ČR v průběhu
20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek o obytné výstavbě 1. čtvrtiny 20. století a o vývoji v Masarykově čtvrti
v Brně

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek o architektuře Vily Flora v Bílovicích nad Svitavou

VI.1

Předpokládané výsledky

Článek o sportovních stavbách na Moravě a ve Slezsku

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma stavby občanské, pro bydlení
a technické v Jihočeském kraji ve 20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o motoristických stavbách

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě na téma pražská architektura
2. poloviny 20. století

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha k tématu válečná memoriální architektura mezi lety 1914–1938
v okresech Děčín a Ústí nad Labem

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha o sakrální architektuře 2. poloviny 20. století v Československu

VI.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha – kritický katalog k výstavě o architektu Vladimíru Krýšovi
pořádané v roce 2022

VI.2

Oblast

VII. Movité památky

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, určit a dokumentovat umělecké památky antiky, středověku, renesance
a manýrismu na objektech NPÚ.

Národní památkový ústav
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Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat portréty nizozemské provenience ze šlechtických
sbírek v mobiliárních fondech ve správě NPÚ.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, komparovat a dokumentovat stolní soupravy typu platménage na
objektech ve správě NPÚ a zkoumat a vyhodnotit prameny obrazové a písemné
k technologii a typologii cukrovinek a prostírání k tomuto typu souprav a aristokratické tabuli „na podívanou“ obecně.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, určit a komparovat miniatury drobného portrétu 16.–19. století
v aristokratických sbírkách na objektech NPÚ, ÚPS České Budějovice.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, typologicky určit, dokumentovat a komparovat dochované sakrální zlatnické a stříbrnické památky města Brna a okolí s přesahem na území Jižní Moravy.

VII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, ikonograficky určit a sběratelsky zařadit napoleonika na objektech
ve správě NPÚ.

VII.2

Předpokládané výsledky

Článek o nizozemské portrétní malbě

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o miniaturách a drobném portrétu

VII.1

Předpokládané výsledky

Článek o liturgických pokladech Brna a okolí

VII.1

Předpokládané výsledky

Kniha o uměleckých památkách středověku, renesance

VII.1

Předpokládané výsledky

Kniha o stolních soupravách a s nimi spojených reáliích

VII.1

Předpokládané výsledky

Kniha o napoleonikách ve světle ikonografie a sběratelství

VII.2

Oblast

VIII. Nemovité památky v ČR

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit torzálně dochované, ohrožené a zanikající
stavby (zejména zřícenin hradů, ostatních panských sídel a lidového stavitelství)
a vybrané ohrožené, zejména jedinečné nálezové situace: Mladá Boleslav – hrad;
Praha - různé objekty s výplněmi otvorů (2. etapa); Bohušov čp. 120; Broumov
– klášter (3. etapa); Valašské Meziříčí – zámek; Děvín – hrad; Libíč čp. 3; Žatec –
klášter kapucínů; Toužim – zámek.

VIII.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, dokumentovat a vyhodnotit kulturu bydlení a obytného komfortu
z hlediska vývoje tradiční obytné jednotky: Ostrava – vybrané objekty
m. č. Lauby; Radějov čp. 18.

VIII.2

Kontrolovatelné cíle

Provádět systematický výzkum středověkých městských fortifikací – provést komparaci a zasadit do evropského vývoje fortifikační architektu (2. etapa).
Provést výzkum artefaktů: Vitice – kostel; Miličín – kostel.

VIII.3

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat objekty: Klášter Hradiště – pozůstatky kláštera
(4. etapa); Valašské Meziříčí – zámek; Veveří – hrad. Komparovat s vhodnými
analogiemi na území ČR.

VIII.4

Předpokládané výsledky

Článek k tématu architektonické prvky

VIII.3

Předpokládané výsledky

Odborná kniha Pod Kralickým Sněžníkem: vybrané ukázky vesnického stavitelství
a jeho proměny. Souhrnná publikace představuje nejnovější poznatky o vývoji
lidové architektury v daném regionu

VIII.1

Předpokládané výsledky

Odborná kniha Kostel sv. Martina v Tlumačově. Souhrnná práce na základě modelového interdisciplinárního výzkumu představuje v novém světle opomíjenou
památku, obecný metodický přesah

VIII.4

Oblast

IX. Památkový urbanismus

Kontrolovatelné cíle

Zpracovat památkový postup „Příprava podkladů pro poskytnutí aktuálních
údajů NPÚ pro pořizování Územně analytických podkladů (ÚAP)“ v rámci novely
stavebního zákona a s ohledem na změny dané spuštěním nové generace aplikací IISPP (Památkového katalogu, Geoportálu památkové péče a ISAD) pro interní
potřeby NPÚ i pro potřeby dalších zpracovatelů podkladů pro přípravu ÚAP.
Zpracovat památkový postup „Vyjadřování se k Územně plánovací dokumentaci
(ÚPD) z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území“ za účelem přípravy
stanoviska či vyjádření dotčeného orgánu (Ministerstvo kultury, krajské úřady
a obce s pověřenou působností) ve věci ÚPD.

IX.1

Kontrolovatelné cíle

Rozšířit a doplnit mapovou aplikaci Geoportálu památkové péče o interaktivní
odkazy do dalších částí IISPP – především Památkového katalogu (data ÚSKP
a soupisu), ISAD (data SAS ČR) a MIS (odborná dokumentace) s obsahem i pro
NPÚ nepovinných údajů.

IX.2

Předpokládané výsledky

Památkový postup „Vyjadřování se k ÚPD z hlediska ochrany
kulturněhistorických hodnot území“

IX.2

212

výzkumný
cíl

výzkumný
cíl

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace 2019–2023

výzkumný
cíl

Oblast

X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká
činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Kontrolovatelné cíle

Podpořit vydání tištěných recenzovaných periodik: Průzkumy památek: č. 1 a č. 2,
2023, roč. 30; Památky středních Čech, č. 1 a č. 2, 2023, roč. 37; Staletá Praha č. 1,
2023, roč. 39; kompletně připravit vydání periodika Staletá Praha č. 2, 2023, roč.
39 (mimo tisku); podílet se na vydání tištěného recenzovaného periodika Fontes
Nissae č. 1, 2023, roč. 24; podílet se na redakčním zajištění tištěného recenzovaného periodika Zprávy památkové péče, č. 1−4, 2023, roč. 83.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Organizačně zajistit funkci interních poradních orgánů, komisí k vědecké a výzkumné činnosti NPÚ a hodnotitelské komise pro posouzení kvality vědeckých
výstupů pro kalendářní rok 2023; zajistit recenze, překlady, rešerše aj. dle aktuálních potřeb vědeckých a výzkumných pracovníků NPÚ.

X.1

Kontrolovatelné cíle

Zajistit přípravu a vydání 4 odborných monografií věnovaných interpretaci památkových aspektů kulturního dědictví ČR. Poskytnout odbornou a technickou
podporu pro vydání odborné publikace − kritického katalogu k výstavě o architektu Vladimíru Krýšovi.

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem archeologického průzkumu jímky na barokní
prelatuře kláštera Plasy

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem historického vývoje postojů památkové péče
k modernizačním projektům na jihu Čech

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie v anglickém jazyce s tématem určeným dle výběru ediční
rady NPÚ

X.2

Předpokládané výsledky

Odborná monografie s tématem středověkých nástěnných maleb na jihu Čech

X.2

Oblast

XI. Tematické průzkumy

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře
v okrese Olomouc.

XI.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotnou solitérní exteriérovou skulpturu
z období baroka na území okresu Plzeň-město.

XI.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat, domumentovat, datovat a komparovat středověkou nástěnnou malbu
na území Královéhradeckého kraje.

XI.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a dokumentovat výtvarně hodnotné sochařské sepulkrální památky
v okrese Česká Lípa.

XI.1

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat a vyhodnocovat kámen, omítku a nástěnnou malbu jako nositele ikonografického, výtvarného i architektonického výrazu na území jižních Čech.

XI.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (mariánské, trojiční a další světecké
sloupy a pilíře v okrese Olomouc)

XI.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (barokní kamenosochařské památky
ve volné krajině v okrese Plzeň-město)

XI.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (středověké nástěnné malby
v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín)

XI.1

Předpokládané výsledky

Specializovaná mapa s odborným obsahem (výtvarně hodnotné sepulkrální
památky v okrese Česká Lípa)

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o mariánských, trojičních a dalších světeckých památkách v okrese
Olomouc a jejich kontextu

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o barokních kamenosochařských památkách ve volné krajině

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o sepulkrálních památkách a jejich kontextu

XI.1

Předpokládané výsledky

Článek o kamenných prvcích a uměleckořemeslných součástech staveb, jejich
povrchových úpravách a funkci v kontextu stavby

XI.1

Oblast

XII. Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu
zpřístupněného veřejnosti

výzkumný
cíl

Kontrolovatelné cíle

Zkoumat multiplikační ekonomický, environmentální a kulturní vliv provozované památky na její okolí. Vyhodnotit zavedení metodiky péče, obnovy, správy,
účelného využití a prezentace památkových objektů do praxe na příkladech
vybraných objektů.

XII.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu prezentace historických expozic s využitím nástrojů rozšířené reality

XII.1

Předpokládané výsledky

Článek k tématu multiplikační ekonomický, environmentální a kulturní vliv
provozované památky na její okolí

XII.1

Národní památkový ústav

výzkumný
cíl
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Seznam zkratek
AV ČR

Akademie věd České republiky, v. v. i.

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

DC

dílčí cíl

GAČR

Grantová agentura České republiky

GIS

geografický informační systém

GnŘ

generální ředitelství NPÚ

HBIM

inteligentní správa historických budov

IISAPP

Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy

IISPP

Integrovaný informační systém památkové péče

IP DKRVO

institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace

ISAD

Informační systém o archeologických datech

KC

kontrolovatelný cíl

Koncepce
působení NPÚ

Koncepce působení Národního památkového ústavu.
Analýza – cíle – implementace (2016–2021), Praha 2016

Koncepce VO

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav
na léta 2019–2023

LLS

letecké laserové skenování

MIS

metainformační systém

MK

Ministerstvo kultury

MPR

městská památková rezervace

MPZ

městská památková zóna

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VaV

věda a výzkum

NPÚ

Národní památkový ústav

NAKI

Program Národní a kulturní identity

NUŠL

Národní úložiště šedé literatury

OVV

oddělení vědy a výzkumu NPÚ

RIV

Rejstřík informací o výsledcích

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

SAS ČR

Státní archeologický seznam ČR

SH

státní hrad

SHP

stavebněhistorický průzkum

SHZ

státní hrad a zámek

SÚPP

Státní ústav památkové péče

SZ

státní zámek

TAČR

Technologická agentura České republiky

ÚAP

územně analytické podklady

ÚOP

územní odborné pracoviště

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚPS

územní památková správa

ÚSKP

Ústřední seznam kulturních památek

VC

výzkumný cíl

VO

výzkumná organizace

VOb

výzkumná oblast

VP

výzkumný projekt

VVI

vědecko-výzkumná instituce

ZSV

zaniklá středověká ves
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Přílohy

Příloha č. 1 − Organizační schéma

Generální ředitelka

Sekce
památkové péče

Sekce prvního
náměstka GŘ

I

ÚOP v Praze

ÚOP
středních Čech

ÚOP v Českých
Budějovicích

ÚOP v Plzni

ÚOP v Lokti

ÚOP v Ústí
nad Labem

ÚOP v Liberci

ÚOP v Josefově

ÚOP v Pardubicích

ÚOP v Telči

ÚOP v Brně

ÚOP v Olomouci

ÚOP v Kroměříži

ÚOP v Ostravě

Odbor vědeckého
tajemníka

Oddělení
vědy
a výzkumu

Ediční
oddělení
a redakce
Zpráv
památkové
péče

Sekce správ pam.
objektů ve správě NPÚ

ÚPS v Praze

ÚPS v Českých
Budějovicích

ÚPS na Sychrově

Sekce
provozněekonomická

ÚPS v Kroměříži

správa objektů:

správa objektů:

správa objektů:

správa objektů:

zámek Březnice
klášter Sázava
kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě
hrad a zámek Bečov
hrad Házmburk
hrad Karlštejn
hrad Krakovec
hrad Křivoklát
hrad Točník a Žebrák
zámek Benešov
nad Ploučnicí
zámek Doksany
zámek Duchcov
zámek Hořovice
zámek Jezeří
zámek Konopiště
zámek Krásný Dvůr
zámek Kynžvart
zámek Libochovice
zámek Mnichovo Hradiště
zámek Mníšek pod Brdy
zámek Ploskovice
zámek Stekník
zámek Valeč
zámek Velké Březno
zámek Veltrusy
zámek Žleby
Zahrady pod Pražským
hradem

zámek Červená Lhota
klášter Kladruby
klášter Plasy
klášter Zlatá Koruna
selský dvůr U Matoušů
v Plzni-Bolevci
hrad a zámek Český Krumlov
hrad a zámek Horšovský Týn
hrad a zámek
Jindřichův Hradec
hrad Landštejn
hrad Lipnice
hrad Nové Hrady
hrad Rabí
hrad Rožmberk
hrad Švihov
hrad Velhartice
hrad Vimperk
hrad Zvíkov
zámek Červené Poříčí
zámek Dačice
zámek Hluboká
nad Vltavou
zámek Jaroměřice
nad Rokytnou
zámek Kozel
zámek Kratochvíle
zámek Manětín
zámek Náměšť
nad Oslavou
zámek Nebílovy
zámek Telč
zámek Třeboň a Schwarzenberské hrobky v Domaníně

hrad Bezděz
zámek Ratibořice
hospitál Kuks
soubor lidových
staveb Vysočina
hrad a zámek
Frýdlant
hrad Grabštejn
hrad Kunětická hora
hrad Litice
hrad Trosky
zámek Hrádek
u Nechanic
zámek Hrubý
Rohozec
zámek Lemberk
zámek Litomyšl
zámek Náchod
zámek Opočno
zámek Slatiňany
zámek Sychrov
zámek Zákupy

hrad Bouzov
Důl Michal v Ostravě
hrad Bítov
hrad Buchlov
hrad Pernštejn
hrad Šternberk
hrad Veveří
zámek Bučovice
zámek Buchlovice
zámek Hradec nad Mor.
zámek Jánský Vrch
zámek Kunštát
zámek Lednice
zámek Lysice
zámek Milotice
zámek Raduň
zámek Rájec nad
Svitavou
zámek Uherčice
zámek Valtice
zámek Velké Losiny
zámek Vizovice
zámek Vranov nad Dyjí
zámek v Kroměříži

II

III

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II 2

NAKI II

NAKI II

NAKI II

NAKI II

NAKI II

NAKI II

NAKI II

NAKI II

GA ČR

GA ČR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

financování

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

zahájení

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

ukončení

GA 17-06031S

GA 17-23836S

DG16P02M032

DG16P02M034

DG16P02H046

DG16P02H029

DG16P02B003

DG16P02M043

DG16P02B021

DG16P02R007

DG18P02OVV014

DG18P02OVV069

DG18P02OVV058

DG18P02OVV056

DG18P02OVV035

DG18P02OVV030

DG18P02OVV019

DG18P02OVV009

DG18P02OVV005

DG18P02OVV003

DG18P02OVV042

DG18P02OVV049

kód projektu

Příloha č. 2 − Aktuálně řešené projekty

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

doba
trvání

Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918−1945

Proměna městského domu 13. století (Brno − Praha − Wroclaw)

Neinvazivní a šetrné postupy řešení kvality prostředí a údržby vodních prvků v rámci památkové péče

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví

Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace

Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši

Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní
identity ČR

Historické varhany, prostředky pro uchování a restaurování jejich zvuku a komplexní hudebně akustický
a památkový výzkum jako součást národní identity a kulturního dědictví v ČR

Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami − asistivní technologie, metodika a využití
v památkové praxi

Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku.

Kampanologické památky Vysočiny

Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace

Řeč materiálu − tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních
knihovnách

Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu

Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity

Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase
nových médií a tzv. tekuté modernity

název

IV

GA ČR

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

IP DKRVO

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

GA 17-18545S

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Výzkum nemovitých památek v ČR. Aplikace nových metodik průzkumu a dokumentace - ohrožené druhy
památek a jejich vybrané exempláře

Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví

Tematické průzkumy

Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky

Moderní architektura 20. století

Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu/Památkově technologické edukační
a popularizační projekty

Industriální dědictví

Dějiny a teorie památkové péče

Archeologie

Organologický a srovnávací výzkum zvukového ideálu nejvýznamnějších představitelů brněnské a loketské
varhanářské školy

V

Způsob spolupráce

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Memorandum o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Instituce

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Česká komora architektů

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební

FOIBOS BOOKS, s. r. o.

FOIBOS BOOKS, s. r. o.

High Commission for Erbil Citadel
Revitalization (HCECR), Rebublic of Iraq

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Incheba Expo Praha, spol. s r. o.

Incheba Expo Praha, spol. s r. o.

Incheba Expo Praha, spol. s r. o.

Incheba Expo Praha, spol. s r. o.

Kabinet architektury, z. s.

Klub Za starou Prahu

Masarykova univerzita

Město Telč

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Národní galerie v Praze

2016

2018

2015

2016

2013

2015

2017

2016

2015

2014

2016

2015

2018

2014

2016

2016

2017

2013

Spolupráce na přípravě a realizaci projektu Poklady státních hradů a zámků v Čechách – prezentace
děl z fondů NPÚ a Sbírky starého umění Národní galerie v Praze

Spolupráce na pořádání akce Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Spolupráce při vydání knihy Průvodce architekturou Telče

Zajištění odborných stáží studentů v rámci projektu Inovace výuky archeologie a muzeologie
pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce

Inovace studijních programů na pražských vysokých školách pro potřeby památkové péče

Spolupráce při vydání katalogu k výstavě v rámci projektu Architektura zmocňující se prostoru:
Život a dílo Alfreda Neumanna

Spolupráce na projektu a realizaci veletrhu PAMÁTKY − MUZEA − ŘEMESLA 2017

Spolupráce na projektu a realizaci veletrhu PAMÁTKY − MUZEA − ŘEMESLA 2016

Spolupráce na projektu a realizaci mezioborového veletrhu PAMÁTKY

Spolupráce na projektu a realizaci mezioborového veletrhu PAMÁTKY

Spolupráce na projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, přijatého k řešení v rámci Programu
aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI

Spolupráce v oblasti architektonického dědictví

Spolupráce při vydání publikace a při přípravě výstavní expozice s pracovním názvem Stavby století
republiky 1918–2018

Spolupráce na projektu Rok lázeňské architektury (prezentace a propagace významného kulturního
dědictví ČR)

Spolupráce při realizaci projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let
20. století jako součást národní kulturní identity ČR

Spolupráce při realizaci projektu Vnitřní zateplovací systémy pro oblast architektonického dědictví,
připraveného v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI II

Spolupráce se týká především vzdělávání, osvěty a informování odborné i laické veřejnosti. Dále
se vztahje k péči o památkový fond a k výzkumu v oblasti architektury, tvorby krajiny, urbanismu
a územního plánování, rozvoje kulturní krajiny, kulturních památek a ostatních architektonicky
cenných staveb, urbanisticky hodnotných území a památek stavitelství.

Spolupráce při realizaci projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy
(IISAPP), připraveného v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI

Rok uzavření Přínos pro NPÚ

Příloha č. 3 − Smlouvy a memoranda o spolupráci

VI

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Memorandum o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Memorandum o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Národní galerie v Praze

Národní muzeum

Národní muzeum

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum

Národní technické muzeum

National Trust (England, Wales
and Nothern Ireland)

Obec Dolní Břežany

Oblastní galerie Liberec

Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu, z. s.

Správa Pražského hradu

Správa Pražského hradu

Technické muzeum v Brně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v. v. i.

2016

2018

2018

2013

2013

2014

2016

2016

2014

2014

2013

2013

2013

2017

2018

2017

2016

2013

2015

2013

2017

Spolupráce na projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, přijatého k řešení v rámci Programu
aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI

Spolupráce a odborná součinnost při zajištění doktorského studijního programu Technologie
pro umění

Spolupráce na projektu Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního
a uměleckého dědictví

Potvrzení a prohloubení spolupráce mezi NPÚ, konkrétně správou SZ Červená Lhota
a PedF UK v Praze

Potvrzení a prohloubení spolupráce mezi NPÚ, konkrétně správou SHZ Bečov a PedF UK v Praze

Spolupráce v oblasti klasické archeologie a populárně vědecké prezentace kulturního dědictví
a v oblasti projektů muzejního charakteru

Spolupráce při realizaci projektu Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování
a skladování chmele, připraveného v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI II

Spolupráce při realizaci projektu Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče, připraveného
v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje NAKI II

Spolupráce při realizaci výstavy Hrady a zámky objevované a opěvované

Spolupráce na přípravě a realizaci výstavy v rámci akce Rok pánů z Kunštátu

Spolupráce v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, zejména při realizaci, správě a ochraně krajiny,
parků a zahrad

Spolupráce na přípravě výstavy Mladí lvi v kleci, umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků
v Československu 20. a 30. let 20. století

Spolupráce při výstavbě informačního a lektorského centra v Dolních Břežanech, archeoparku
na Závisti a naučné stezky spojující infocentrum s archeoparkem

Výměna zkušeností a pozitivní praxe mezi oběma organizacemi se zaměřením na správu
památkových objektů včetně jejich interiérů a ideového obsahu

Spolupráce při uspořádání kurzu v rámci vzdělávacího programu Řemeslná obnova historických
staveb

Spolupráce za účelem realizace projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Spolupráce za účelem realizace projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Spolupráce při uspořádání výstavy Tři staletí návrhů na přestavbu hradu Bečov aneb Proměny
pohledu na historickou architekturu

Spolupráce při pořádání konference Mosty k požární ochraně kulturních památek dne 8. 10. 2015

Společné uspořádání oborové konference QUO VADIS dne 9. 10. 2013 v objektu Českého muzea hudby
v Praze

Spolupráce na přípravě a realizaci krátkodobé výstavy Podoby a příběhy, portréty renesanční šlechty

VII

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Memorandum o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci

Ústav teoretické a aplikované
mechaniky AV ČR, v. v. i.

Východočeské muzeum v Pardubicích

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta architektury

Vysoké učení technické v Brně,
Fakulta stavební

Zlatý řez, o. s.

2013

2016

2015

2013

2017

2016

Spolupráce na vydání knižní publikace Česká republika – architektura XX. století / Čechy

Spolupráce při realizaci projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let
20. století jako součást národní kulturní identity ČR

Spolupráce mezi VUT v Brně a NPÚ v různých oblastech, např. zpracování architektonických
a urbanistických studií, zápůjček vybraných děl, poskytování znaleckých a poradenských služeb,
řešení společných projektů a tématických úkolů apod.

Spolupráce na prohlubování poznatků a jejich praktické aplikaci v oblasti ekonomiky památkové
péče a kulturního využití památkových objektů

Spolupráce při pořádání výstavy Poklady zbrojnic ve správě NPÚ

Spolupráce při realizaci projektu Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let
20. století jako součást národní kulturní identity ČR
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Dlouhodobá koncepce ROZVOJE

výzkumné organizace Národní památkový ústav
na léta 2019–2023

Na obálce a předělu kapitol vyobrazení císařovny Anny Svídnické, před rokem 1360, kaple sv. Kateřiny, Karlštejn.
Fotografie vznikla v rámci probíhajícího nedestruktivního restaurátorského průzkumu kostela P. Marie a kaple
sv. Kateřiny na Karlštejně, který realizují diplomanti a doktorandi Ateliéru restaurování výtvarných malířských děl
a polychromované plastiky AVU v Praze v čele s vedoucím ateliéru doc. MgA. Adamem Pokorným, Ph.D. Výzkum je
financován ze sponzorského daru NPÚ, ÚPS v Praze, a má směřovat k restaurátorskému zajištění a revizi dožívajících
starších zásahů.
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