Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, o.s.
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Prohlášení k odvolání PhDr. Petra Kroupy
V Brně, 26. 11. 2012

Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, o.s. vyslovuje zásadní
znepokojení nad odvoláním ředitele územního odborného pracoviště Národního
památkového ústavu v Brně PhDr. Petra Kroupy, který je podle všech známek likvidací
jednoho z oponentů způsobu restrukturalizace Národního památkového ústavu. Překotná,
odborně i organizačně nepodložená restrukturalizace, kterou generální ředitelka NPÚ Ing.
arch. Naděžda Goryczková prosadila od 1. 1. 2013, byla vyhlášena bez jakékoli smysluplné
diskuse či souvislosti s případným návrhem nového modelu památkové péče jak uvnitř
ústavu, tak i v rámci celého oboru.
Zásady této restrukturalizace, které byly předloženy, byly většinou odborné veřejnosti, i
naším sdružením odmítnuty minimálně jako časově i obsahově nevhodný krok, který má
navazovat na nový, ještě nenapsaný, zákon o ochraně kulturního dědictví, ne mu předcházet.
Přesto byla Ministerstvem kultury ČR posvěcena (opět bez jakékoli diskuse či oponentury), a
v poslední době byly rozdány desítky výpovědí a změn pracovních smluv řadovým a
dlouholetým zaměstnancům, zřizována nová řídící pracoviště, což zatížilo a ještě zatíží
rozpočet i funkci ústavu bez jakéhokoli zlepšení veřejné služby.
Na případu odvolaného ředitele se navíc jasně ukazuje, že v „nových“ strukturách nebude
místo pro vzdělané lidi s dlouhodobou praxí, mezinárodními zkušenostmi a vlastním názorem,
což jsou vlastnosti potřebné pro to, aby se památková péče dokázala fundovaně postavit
k ochraně kulturního dědictví naší země i Evropy.
SPPPP tímto PhDr. Petru Kroupovi za dosavadní dlouholetou poctivou práci při ochraně
národního kulturního dědictví děkuje a věří, že i v budoucnu přispěje svými znalostmi a svým
renomé k navrácení dobrého jména české památkové péči, jež je současnými kroky generální
ředitelky NPÚ silně atakováno.
SPPPP zároveň vyzývá statutárního zástupce zřizovatele NPÚ, tj. ministryni kultury ČR,
aby zamezila podobným svévolným mstivým čistkám ve struktuře NPÚ, neboť česká státní
památková péče si nemůže dovolit přicházet o tak výrazné osobnosti, jakou je PhDr. Petr
Kroupa.
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