Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče, o.s. si Vás dovoluje pozvat na
odborný seminář – diskusní panel na téma

Karlův most. Dnes jako včera? Zítra jako dnes?

Termín konání: 27. ledna 2009, 10.00 hod.
Místo konání: Praha, Senovážné náměstí č. 23, budova odborových svazů v kultuře (přízemí
přes dvůr)
Cíl: Probíhající oprava Karlova mostu se zřejmě stala mediálně nejdiskutovanější
kauzou v oblasti památkové péče od roku 1989. Ani tato pozornost (nebo možná právě
tato pozornost) však dosud nepřinesla žádné odpovědi na velké množství otázek, které
celou opravu od počátku provázejí, a už vůbec nepřinesla ucelený a objektivní pohled
dopadů pro českou památkovou péči. Seminář – diskusní panel by proto chtěl přispět
k hledání odpovědí na otázky, z nichž zřejmě nejpalčivější zní: Je v zájmu památkové
péče a České republiky, aby práce pokračovaly v nastoupeném trendu? Je zájem
památkové péče a České republiky totožný? Je platnou legislativou daný stávající
systém spolupráce památkářů, projektantů, techniků a úředníků v souladu s veřejným
zájmem na ochraně kulturního dědictví? Jsou v Česku ještě řemeslníci a jak je poznat?
Záměrem pořadatelů je na základě přednesených příspěvků a diskuse o tématu vydat
závěrečné komuniké (resumé, memorandum, výzvu?), jež bude souhrnem převažujících
názorů a poznatků a doporučením pro další postup při opravě Karlova mostu a v obecné
rovině zhodnocením dopadů této kauzy pro další fungování české státní památkové péče.

Program:
10.00 – 10.15 – Úvodní slovo pořadatelů;
10.15 – 11.15
– Památková inspekce MK ČR (JUDr. Jiří Varhaník, PaedDr. Lenka
Svobodová): O výsledcích státní kontroly obnovy Karlova mostu;
11.15 – 11.45
– Ing. arch. Ondřej Šefců: Geneze současné opravy Karlova mostu;
11:45 – 12:30
– diskuse k dopolednímu bloku;
12:30 – 13:10 – přestávka;
13:10 – 13:30
– Ing.arch. Dana Novotná, PhD.: Oprava mostu v Náměšti nad Oslavou;
13:30 – 14:00
– Mgr. Michal Panáček – PhDr. Michal Cihla: Historické způsoby opracování
stavebního kamene Karlova mostu;
14:00 – 14:25
– Prof. Petr Siegl, ak.soch.: – Oprava kamenného zábradlí Karlova mostu;
14:25 – 15:00
– Petr Růžička: Technické, technologické a řemeslné poznámky k současné
rekonstrukci kamenného zábradlí Karlova mostu;
15:00 - ?
- diskuse.
změna programu vyhrazena

