


  

Program odborného semináře 

Možnosti prezentace a udržitelné péče 
o památky lidové architektury 
 

3. června 2016/ 9 – 17 hodin / Litomyšl / Zámecký pivovar - Sloupový sál 

 

8:45 Prezence účastníků 

9:00 
Jiří Kmošek / Institut lidového kulturního dědictví  
Projekt Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí 

9:20 
Ing. Martin Čerňanský, Ph.D. / NPÚ, generální ředitelství  
Památková ochrana venkovských sídel a staveb: legislativa a praxe 

10:00 
PhDr. Miroslav Madaj / bývalý pracovník NPÚ 
Udržitelná péče o památky lidové architektury 

10:30 Přestávka na kávu 

11:00 
Jaromír Lenoch / Institut lidového kulturního dědictví 
Zaniklé lidové stavební památky Českomoravského pomezí 

11:30 
Mgr. Markéta Hnilicová / Muzeum Kroměřížska, Soubor lidových staveb v Rymicích 
Život památek v současné vesnici 

12:00 Přestávka na oběd 

13:00 
Beatrice Tobler / Freilichtmuseum der Schweiz Ballenberg, Švýcarsko 
Metody prezentace v muzeu v přírodě v Ballenbergu 

14:30 
Mgr. Radek Bryol / Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
Prezentace lidového stavitelství ve Valašském muzeu v přírodě 

15:00 Přestávka na kávu 

15:15 
Mgr. Pončíková Kristýna / Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
Vzdělávání ve Valašské muzeu v přírodě 

15:45 
Mgr. Zuzana Vařeková / NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích 
Mravín u Vysokého Mýta - průzkum vesnických staveb aneb co dál? 

16:15 
Ing. arch. Vojtěch Kmošek / Spolek archaických nadšenců  
Koncepce udržitelné péče a prezentace v muzeu v přírodě v Trstěnici 

16:45 Ukončení semináře 

 
 

Seminář je zaměřen na témata spojená s hledáním možností udržitelné péče o lidové stavby a 
vhodných forem jejich prezentace. Program semináře je rozdělen do dvou tematických bloků – 
udržitelná péče a prezentace, v rámci kterých budou předneseny přednášky od předem oslovených 
odborníků na danou problematiku, doplněné o následnou diskusi účastníků. Seminář je určen pro 
širokou odbornou i laickou veřejnost, ale zejména pro vlastníky historických staveb, pracovníky 
památkové péče a státní správy, starosty obcí a studenty památkové péče a příbuzných oborů 
vysokých škol. Seminář je realizován v rámci projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního 
dědictví Českomoravského pomezí, jehož cílem ze zachování vybraných ohrožených lidových 
staveb v okolí Litomyšle a jejich prezentace udržitelnou formou směrem k široké veřejnosti.  
 
 
Vstup na seminář je volný / stravování pro registrované účastníky zajištěno / tlumočení do českého jazyka /  
více informací a registrace na info@ilkd.cz a na www.ilkd.cz  
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