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Letošní konference se bude zabývat podstatnými jevy a atributy vytvářejícími 

komplexní soubor památkových hodnot v kontextu urbánních celků. Výchozí 

myšlenkou je pojetí města jako nedělitelného kontinua, kde každá měřítková vrstva 

nese přiměřené významy. Na jedné straně architektonické objekty a jejich části, na 

druhé straně urbánní objekty a jejich části, jde jen o jedno prostředí viděné ze dvou 

měřítkových úrovní. Urbanistické hledisko primárně vychází ze zkoumání celku 

obce, tzn. vymezeného území zastavěného i nezastavěného. A právě v tomto rámci 

letošní konference a souběžný výzkum zkoumají vztahy mezi památkově chráněnými 

lokalitami (rezervacemi a zónami) a oním celkem.      

Konference a souběžné workshopy jsou součástí pětiletého projektu NAKI II 

„Původ a atributy památkových hodnot historických měst ČR“ zpracovávaného 

Fakultou architektury v ČVUT v Praze a Ústavem teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR. Cílem projektu je „vytvoření nástrojů a metodiky k určení 

základních prvků komplexní identity historických měst České republiky pro 

identifikaci a ochranu jejich památkových hodnot, zejména jejich veřejných prostor 

a velmi cenných dokladů tvůrčí středověké lokace“. 
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sekce (workshopy): 

1 — Právní otázky péče a ochrany historických sídlišť.  

2 — Urbanistická dimenze památkové ochrany.

3 — Lokace, zakládání a vytyčování měst.

4 — Každodennost v historickém prostředí měst.

témata:

Autenticita a hodnoty památkově chráněných lokalit v rámci územních celků. Standard analytické báze, 

jevy, jejich projevy a atributy. Správa, aktualizace a odborná interpretace informačních bází. Průmět 

nástrojů památkové ochrany a péče do územně plánovacích nástrojů (podklady, dokumentace, řízení). Ad.

premisy:

Historické jádro je památkou jako soudržná množina hodnotných objektů a současně jako jasně 

identifikovatelný autentický celek.  — Památková ochrana je aplikovaná primárně prostřednictvím 

fyzických atributů a parametrů materiálního prostředí (hmota, prostor).   — Nemateriální hodnoty 

souvisí s pamětí celého území, tj. jeho historií (resp. vývojem) a stabilitou otisku významných cest, 

míst a oblastí (území) s jejich odpovídajícím využitím a postavením v rámci celkové hierarchie.  — 
Posuzování významu hmoty, prostoru a dějů má dynamických charakter a je závislé na relativně úplné 

uspořádané kolekci dat a informací.  — Vitalita hmotné a prostorové struktury historického jádra 

je přímo závislá na provázání dějů a činností v rámci celku města a krajiny.  — Podmínkou pro 

přirozenou vitalitu města a jeho jádra je přirozená a pohodlná prostupnost města a krajiny, dostupnost 

významných cílů a obytnost veřejného prostoru.  — Prostupnost je vyjádřena sítí cest, dostupnost 

sítí míst, obytnost veřejného prostoru mírou kontinuity veřejného parteru, mírou obydlenosti přilehlých 

objektů a prostorovými proporcemi a měřítkem. 

problémy:

Městské památkové rezervace (MPR) jsou dnes chápány spíše jako „funkční zóny“ v rámci celkového 

zónování měst územními plány.  — MPR jsou chápány jako části města relativně nezávislé na 

okolním vývoji.  — MPR jsou chápány primárně jako soubor památkově chráněných objektů.  — 
Vymezení hranic MPR a jejich ochranných pásem není aktualizováno v závislosti na vývoji poznání.  

hypotézy:

Koncepční ochrana stabilizujících fenoménů celku umožňuje větší variabilitu rozvoje jeho částí 

a jednotlivostí.  — Městské jádro lze mj. revitalizovat pomocí regenerace celku města, resp. 

vzájemných vazeb jeho částí.  — Tvorba veřejného prostoru je jedním ze základních nástrojů péče 

o město a o jeho památkově chráněné urbanistické hodnoty


