Vzdělávací program
„Řemeslná obnova historických staveb“ byl zahájen
Telč, 12. 2. 2014
V sídle Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči bylo v úterý
11.února 2014 v 10.00 hod. slavnostně zahájeno pilotní ověření nově vznikajícího vzdělávacího programu
„Řemeslná obnova historických staveb“.
Vzdělávací program je připravován v rámci realizace projektu „Zvýšení konkurenceschopnosti
v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví“,
spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Slavnostního zahájení se zúčastnila generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch.
Naděžda Goryczková, která uvedla: „Chtěli bychom, abyste si odnesli co nejvíce informací nejen z oblasti
teorie obnovy kulturních památek, ale hlavně z praktických částí. Přeji vám, abyste z tohoto programu
získali co nejvíce inspirací a poznatků do vaší praxe, aby vám jeho absolvování pomohlo být
konkurenceschopní na trhu práce. My si od toho slibujeme, že naše památky budou obnovovány těmi
řemeslnými postupy, které vyžadujeme a že tím bude posílena autenticita historického dědictví, které
spravujeme.“ Radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová ocenila zájem
účastníků o vzdělávací program a to, že jsou ochotni věnovat svůj čas práci na sobě. „Přeji vám, aby
program splnil vaše očekávání,“ dodala. Starosta Města Telče, Mgr. Roman Fabeš uvedl: „Přeji vám, abyste
zkušenosti, které získáte, využili při opravách památkových objektů v Telči a v našem regionu“. Ředitelka
ÚOP NPÚ v Telči PhDr. Martina Veselá poděkovala Kraji Vysočina za finanční podporu a ocenila práci
realizačního týmu. Za realizační tým promluvil PhDr. Zdeněk Vácha, odborný garant projektu a garant
teoretických částí vzdělávacího programu. Zdůraznil, že tým se snažil připravit program, který by měl
ozřejmit věci, o které v památkové péči jde. V teoretické části se účastníci kurzu dozvědí, proč existuje
památková péče, proč chráníme památky, jakými nástroji, v jakém prostředí se pohybujeme apod. „Zajistili
jsme špičkové odborníky, kteří budou na jednotlivá témata hovořit. Je to pilotní projekt a v podstatě první
projekt tohoto druhu v České republice“, dodal.
V odpoledním bloku probíhaly jednotlivé přednášky, např. Právní rámec ochrany památek, Mezinárodní
právo, Údržba a opravy památkových objektů a Specifika historických staveb. Přednášková část byla
zakončena prezentací o obnově Lannerova domu, sídla územního odborného pracoviště v Telči. Přednášky
pokračují rovněž v následujících dnech, 12. a 13. února 2013.
Na vzdělávacím programu spolupracuje NPÚ se Střední školou stavební Jihlava, Akademií Světlá nad
Sázavou a Okresní hospodářskou komorou v Jihlavě. Kurzy jsou členěny na teoretickou část, která bude
převážně probíhat v prostorách územního odborného pracoviště NPÚ v tzv. Lannerově domě, Hradecká 6,
v Telči, a praktické semináře na objektech památkové péče v Kraji Vysočina, jako jsou např. zámky v Brtnici,
Červené Řečici, Uherčicích a Polici. Částečně budou k praktické výuce využity dílenské prostory
spolupracujících subjektů Střední školy stavební v Jihlavě a. Kamenosochařského střediska v Lipnici nad
Sázavou. Každý z devíti kurzů je rozvržen do 100 h.
Do vzdělávacího programu bylo přijato celkem 97 účastníků. Bližší informace o projektu, vzdělávacím
programu, jednotlivých modulech a připravované pilotáži naleznete na www.obnovakulturnihodedictvi.cz.
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