Národní památkový ústav,
generální ředitelství Praha
a územní odborné pracoviště středních Čech v Praze,
Středočeský kraj
Muzeum českého krasu v Berouně
město Hořovice
si Vás dovolují pozvat na celostátní seminář
k problematice lidového stavitelství a krajiny

Vesnická sídla
v kulturní krajině
který se uskuteční
ve dnech 13.–15. září 2017
v Hořovicích ve Středočeském kraji

Tematické zaměření semináře
Každoročně připravuje Národní památkový ústav ve spolupráci s dalšími
institucemi a organizacemi celostátní odborný seminář zaměřený na problematiku
poznání, ochrany a obnovy lidového stavitelství a vesnických sídel. Snahou
pořadatelů těchto dnes už tradičních setkání specialistů památkářů, muzejníků,
architektů, národopisců, pracovníků ochrany přírody i jiných příbuzných
organizací a oborů včetně zástupců státní správy a samosprávy je zprostředkovat
nové poznatky i praktické zkušenosti v širokém mezioborovém spektru a vytvořit
tak platformu pro vzájemně přínosnou komunikaci a sjednocení názorů na
aktuální problémy.
V tomto roce se seminář uskuteční ve dnech 13. až 15. září v Hořovicích ve
Středočeském kraji na Berounsku v sousedství nově vyhlášené CHKO Brdy a
svým zaměřením se zařadí mezi aktivity prezentačního tématu NPÚ Krajina.
Partnery letošního ročníku jsou Středočeský kraj, Muzeum Českého krasu
Beroun. Předpokládá se účast asi 120 odborníků z celé republiky i ze Slovenska.
Třídenní program semináře bude zahrnovat dva jednací bloky ve středu
odpoledne a v pátek dopoledne a dále dva společné diskusní večery, které dávají
prostor ke konzultacím a vzájemné výměně informací a zkušeností z praxe. Jeho
důležitou součástí bude též společná exkurze rozdělená do dvou částí – dopoledne
návštěva KPZ Osovsko v historicky intenzivně zemědělsky využívaném území
Hostomické brázdy, odpoledne prohlídka vesnických sídel v hornaté a méně
úrodné krajině Podbrdska (VPZ Kleštěnice a VPZ Olešná) a prezentace vlivu
industriální činnosti na krajinu a sídla (doklady tradiční těžby a zpracování
železných rud na Podbrdsku, návštěva Muzea umělecké litiny v Komárově).
Během semináře se uskuteční rovněž prohlídka města.
Záměrem semináře by mělo být postižení fenoménu vesnických sídel a lidového
stavitelství jako nedílné součásti krajiny, jako systému vazeb mezi člověkem
a přírodou, jejichž vzájemným působením a ovlivňováním v prostoru a čase
vzniká výsledný obraz krajiny, kde přírodní a geografické podmínky spoluurčují
charakter sídel a obydlí a na druhé straně lidská činnost přetváří přírodu
v kulturní krajinu. Vesnice, lidové stavby i drobná rozptýlená architektura
dodávají venkovu jeho osobitou podobu a neopakovatelnou tvářnost. Neustále se
zrychlující tempo hospodářského, technologického a společenského vývoje
s akcentací rozvojových a globalizačních tendencí přináší však řadu problémů,
které je třeba neodkladně řešit. Promítají se i v přístupu ke krajině, zejména k
formám jejího využití vedoucího v důsledku až k exploataci a ohrožení jejích
základních funkcí a hodnot. Naším úkolem a také smyslem semináře bude na tyto
hrozby, týkající se mimo jiné též porušování ekologické a urbanistické stability
krajiny, ztráty jejího estetického potenciálu, tlaku na novou plošnou výstavbu a
likvidaci původní zástavby apod., upozorňovat, reagovat a hledat přijatelná
vhodná řešení a východiska i cesty k pozitivnímu působení na veřejné mínění.

Předpokládaný program a časový rozvrh semináře
Středa 13. 9.

17.00–18.30
18.30–19.30
19.30–21.00
21.00–24.00

příjezd, prezence v Kulturním domě a ubytování účastníků
slavnostní zahájení semináře v sále Kulturního domu
I. blok jednání
 Věra Kučová, NPÚ, generální ředitelství
Význam vesnických sídel pro identitu kulturní krajiny
 Tereza Hrubá, Tomáš Urban, AOPK ČR, Správa CHKO Český kras
Ochrana krajinného rázu jako příležitost k zachování kulturních hodnot krajiny aneb
Společně za krajinu
 Iveta Meruňková, NPÚ, generální ředitelství
Krajina v nástrojích památkové péče a územního plánování venkovských sídel
 Martin Čerňanský, NPÚ, generální ředitelství
Okrouhlice a krajina kolem
 Jan Pešta, OSVČ, Fakulta architektury ČVUT
Urbanismus vesnických sídel v návaznosti na krajinu Podbrdska
 Jan Žižka, NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze
Hospodářské dvory v krajině Osovska a Hořovicka
 Alena Rákosníková, NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze
Stopy podnikání člověka v krajině Berounska
 Aleš Rudl, NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze
Význam zeleně při utváření specifického rázu venkovských sídel
společná prohlídka Hořovic (náměstí, kostel s loretou, Starý zámek)
společná večeře v Kulturním domě
večerní prohlídka Nového zámku
diskusní večer v Kulturním domě

8.30–19.00
11.30–12.30
19.30–22.00
19.30–24.00

exkurze – KPZ Osovsko + Podbrdsko
společný oběd v sále sokolovny TJ Sokol Komárov
společná večeře formou rautu v Kulturním domě
společenský večer v Kulturním domě

8.30–13.00

II. blok jednání
 Petr Kubeša, NPÚ, ÚOP v Olomouci
Silniční aleje v krajině
 Pavel Novák, NZM Praha
Proměny venkovských sídel v chráněné krajinné památkové zóně Žehušicko
 Jan Kuča, OSVČ
Proměna krajiny Žďárských hor v krajinu kulturní
 Tomáš Nitra, NPÚ, ÚOP v Ostravě
Kulturní krajina v podhůří Jeseníků na Krnovsku
 Hana Vincenciová, Východočeské muzeum v Pardubicích
Hodnoty souznění krajiny a sídel v okolí Miřetic (okres Chrudim). Příspěvek k poznání
území s osobitou identitou
 Jaroslav Novosad, NPÚ, ÚOP v Kroměříži
Krajina a objekty tradičního lidového stavitelství na Valašsku
 Jiří Kaláb, NPÚ, ÚOP v Olomouci
Familiantské vesnice a jejich umístění v krajině
 Karel Foud, NPÚ, ÚOP v Plzni
Obora Horšov a vesnice Horšov a Nová Ves jako příklad urbanizace panství
horšovskotýnských Lobkoviczů a Trauttmansdorffů
 Alena Vinařová, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích
Krajina Třeboňska – krajina UNESCO?
 František Ledvinka, NPÚ, ÚPS v Praze – SLA Zubrnice
SLA Zubrnice a kulturní krajina
 Vladimíra Paterová, NPÚ, ÚOP v Josefově
Petrova bouda v paměti místa

9.00–13.00
13.00–13.30
13.30–17.00

Čtvrtek 14. 9.

Pátek 15. 9.

13.00–14.00

 Pavel Hájek, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích
Venkovská architektura na Písecku
zakončení semináře
společný oběd v sále Kulturního domu

Základní organizační informace pro účastníky

 Místo konání:
Hořovice – Kulturní dům v dolní části města pod centrem u hlavní komunikace od Žebráku a dálnice;
na přelomu 12. a 13. století zde páni ze Žerotína vybudovali tvrz a dvorec a počátkem 14. století poblíž
založili město; je zde řada památek z různých slohových období – Starý a Nový zámek, kostel
Nejsvětější Trojice s Loretou, kostel sv. Jiljí, synagoga, radnice aj., historické železárny a slévárny
 Ubytování:
A – Penzion Ranch – asi 1 km od centra města na jihozápadním okraji při komunikaci na Příbram,
ceny za ubytování od 400 do 600 Kč za osobu na noc se snídaní, rezervováno celkem 41 lůžek
B – Hotel U Parku – areál hotelu s dvěma budovami (Hotel a Penzion Villa) je v parku pod vlakovým
nádražím v severní části města, ceny za ubytování od 410 do 540 Kč za osobu na noc se snídaní,
rezervováno celkem 26 lůžek
C – Ubytovna SOŠ a SOU Hořovice – pod centrem města u hlavní komunikace (Masarykova 6) poblíž
centrálního kruhového objezdu a naproti supermarketu Penny, cena za ubytování 250 Kč bez snídaně,
jednodušší typ ubytování; dvoulůžkové a třílůžkové pokoje, vždy 2 pokoje mají společné sociální
zařízení, v přízemí budovy velká společná klubovna, rezervováno 70 lůžek
Ubytování zajišťují pořadatelé; u všech ubytovacích zařízení je možnost parkování.
Do přihlášky uveďte vybrané ubytovací zařízení označené příslušným písmenem (A, B, C).
 Stravování:
snídaně – v rámci ubytování nebo individuálně
obědy a večeře – společné v ceně asi 90 Kč budou podávány přímo v jednacím sále formou cateringu,
v průběhu exkurze v sále sokolovny TJ Sokol Komárov; stravenky budou distribuovány při prezenci
podle individuální závazné objednávky; platba za čtvrteční večerní raut ve výši 90 Kč bude
vybírána od všech účastníků (doplatek zajistí pořadatelé)
 Doprava:
vlastními dopravními prostředky – Komárov, respektive Hořovice leží v okrese Beroun u dálnice D5
Praha–Plzeň, exit 34 Žebrák, ve vzdálenosti asi 5 km, respektive 10 km od sjezdu
autobusem a vlakem – velmi dobré železniční spojení – zastávka Hořovice na hlavní trati Praha–Plzeň,
navazujícími autobusy pak do Komárova
 Účastnický poplatek:
350 Kč – bude vybírán při prezenci; poplatek bude použit k uhrazení nákladů na organizační a technické
zabezpečení akce apod., ubytování a stravu si podle závazné objednávky hradí účastníci individuálně




Instrukce pro autory příspěvků
délka příspěvku maximálně 20 minut
vybavení projekční technikou – počítačový diaprojektor

Pořadatelé si vyhrazují právo na případné změny v programu a organizaci semináře.
Eventuální dotazy zasílejte a směrujte na následující kontaktní adresy:
PhDr. Pavel Bureš, Národní památkový ústav, generální ředitelství,
Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel. +420 257 010 255, +420 724 663 562, e-mail: bures.pavel@npu.cz
Mgr. Jana Berková, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
Sabinova 323/5,130 00 Praha 3 – Žižkov
tel. +420 274 008 262, +420 607 709 768, e-mail: berkova.jana@npu.cz
Mediální partner:

