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Témata panelů  

 

1. Právní otázky péče a ochrany historických sídlišť. 

  

„Jak ovlivňuje právo stabilitu a variabilitu urbánních struktur z hlediska památkové péče?“ 

Role práva v procesu regulace utváření (využívání a uspořádání) historického městského prostředí. 

Proměny práva v období vzniku a rozvoje systematické památkové péče (na národní i mezinárodní úrovni). 

Právní základy péče o stavební památky a jejich soubory ve vztahu k péči o ucelená urbánní (a krajinná) 

prostředí. Právní nástroje péče o historické urbánní (a krajinné) prostředí, jejich vývoj a efektivita jejich 

uplatňování v rozhodovací (politické a správní) praxi. Kolize mezi požadavky a potřebami vlastníků 

jednotlivých objektů a jejich souborů nacházejících se v historicky cenném prostředí a požadavky správců 

historicky cenného městského prostředí s přihlédnutím k inovativním proměnám přírodně-krajinným, 

kulturně-civilizačním, sociálně ekonomickým a technologickým. Do jaké míry ovlivňuje právo v dějinách 

měst stabilitu a/nebo variabilitu urbánních struktur a jak posiluje, popřípadě oslabuje tyto urbánní struktury 

(jevy/atributy/hodnoty) zejména s přihlédnutím k zájmům památkové péče? 

 

 

2. Urbanistická dimenze památkové ochrany.  

„Jaké jsou podstatné jevy a atributy odrážející urbánní hodnoty historických jader měst?“  

Základními sledovanými jevy z urbanistického hlediska jsou: hranice, centra a síť. Hranice jako nástroj 

vymezení a tvarování vybraného objektu zkoumání; zkoumanými objekty jsou: intravilán, oblasti, veřejná 

prostranství a urbánní bloky, parcely a stavby. Centra jako vztažná místa pro organizaci osídlení a pro 

založení urbánní struktury; zkoumanými objekty jsou: město v hradbách (centrum celku), náměstí (centrum 

části), chrám (centrum kultu), radnice (centrum správy). Síť jako komunikační médium urbánní struktury, 

jako prostředek propojení a řetězení významných míst; zkoumanými objekty jsou: cesty (větve, linie, 

směry; oblasti pohybu) a místa (zdroje, uzly a cíle; oblasti pobytu). Základními atributy uvedených jevů 

jsou: pozice, orientace, vazby; velikost, geometrie, proporce; využití (bydlení, produkce, služby); význam, 

obytnost, vitalita; vizualita, zapojení do celku, výraz. Jaký komplex informací a v jaké hierarchii je třeba 

pro hodnověrné posouzení památkových hodnot v urbanistickém kontextu zkoumat?  

 

3. Lokace, zakládání a vytyčování měst.  

„Jaké znalosti a možnosti podmiňovaly lokaci, vyměření a vytyčení středověkých měst?“  

Půdorysná osnova (struktura) historických měst je předmětem ochrany a podstatným atributem jejich 

urbánní památkové hodnoty. Sledovaná témata: Stopy a odraz založení v uspořádání historického 

městského prostředí. Studium a popis plošných a geometrických poměrů a vztahů petrifikovaných 

v půdorysech našich, ve 13. století založených, měst. Co lze považovat za obecné principy a co za místní 

specifika formy a uspořádání jednotlivých prvků (objektů) půdorysné osnovy (struktury) historických 

měst? Jaké byly praktické možnosti lokace (rozvrhu) nového města z hlediska zamýšlené plochy, nároků na 

opevnění, velikosti náměstí, potřeby umístění dostatečného počtu městišť nových osadníků. Jaké byly 

následné technické možnosti vyměření a vytyčení hranice města (ohrazení, opevnění), veřejných prostorů 

(náměstí, uliční sítě) a městských bloků. Příklad možného vyměření města za pomoci triangulace 

(experimentální užití gromy- hypotetického vytyčovacího přístroje). 

 

 

4. Každodennost v historickém prostředí měst.  

„Jaký význam mají památkové rezervace pro život současných měst.“ 

Historické středy měst, které dříve představovaly město samotné, se během vývoje dále rozvíjely a byly 

postupně obklopeny další výstavbou. Vedle hlavního náměstí se objevovala nová subcentra a významná 

území. Do obrazu města tak od devatenáctého století postupně zasáhla železnice a objekty nádraží, 

výstavba panelových sídlišť, průmyslových areálů a v neposlední řadě budování rozsáhlých obchodních 

center. Města se stále adaptují na nové dopravní požadavky a možnosti obyvatel. Spolu se sociální a 

ekonomickou proměnou společnosti se mění i způsob života lidí, trávení volného času a očekávání, která 

lidé do měst vkládají. Jak tyto změny absorbuje historické centrum? Jaké významy do něj vkládají 

obyvatelé? Jaké aktivity se dnes odehrávají na historických náměstích a v přilehlých domech? 

 


