PROGRAM:
10:00 Přivítání hostů
PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ, ÚOP v Brně

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Brně si Vás dovoluje pozvat na 8. ročník odborného
semináře na téma

PAMÁTKY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ,
JEJICH HISTORIE A SOUČASNOST
Péče o památky zahradního umění po roce 1989
V letošním roce slaví Česká republika výročí 30 let od uplynu sametové
revoluce. Od roku 1989 se na celém území republiky realizovala řada
památkových obnov historických zahrad a městských parků. V kontextu oslav
výročí jim bude věnován letošní ročník semináře.

Zahrada vily S assni
Přednášková budova MCMA v Brně
Brno-Pisárky

11. července 2019 od 10:00 hod
prezence hostů od 9:30 hod
garant Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
nutná registrace účastníků semináře na adrese zamecnik.roman@npu.cz
nebo na tel. č. 724 803 357
termín přihlášek do 5. 7. 2019, vstup zdarma
vstup do přednáškové budovy je z ulice Preslova 53, zastávka trolejbusu č. 38
Marie Pujmanové

10:20 Zkušenos nebo ponaučení… Péče o památky zahradního umění po roce 1989
Ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury ČR
11:00 Obnova zahradního díla a zachování jeho duše. A co duše obnovitele?
Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc., autorizovaný krajinářský architekt, emeritní
profesor Zahradnické fakulty MENDELU
11:40 Obnova památek zahradního umění – příklady a přístupy v čase ...
Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., Florart, Zahradnická fakulta MENDELU
Ing. Mar n Kovář, Florart
12:20 Jak jsme to s nimi dělali my – Klášterní v Litomyšli, Valdštejnská v Praze,
Slovanské náměs v Brně a Zámecká v Jičíně…
Ing. Zdeněk Sendler, Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler
13:00 diskusní obědová přestávka
14:00 Zásahy do kompozice památek zahradního umění v procesu jejich obnovy –
varianty řešení, zkušenos , praxe
Ing. Radek Pavlačka, ZAHRADA Olomouc s. r. o.
14:40 Nikdy nekončící příběh – obnova zámeckého parku Kačina
Ing. Jana Kohlová, Ing. Pavel Borusík, Ph.D., autorizovaní krajinářš architek
15:30 Co od něj čekáme? Výsadbový materiál pro památky zahradního umění –
požadavky, zkušenos , vývoj (1989–2019)…
Ing. Stanislav Flek, ARBOEKO, s.r.o.
16:10 Štěpánčin park v Pracha cích – proces přípravy obnovy, zkušenos , dojmy
a památková péče?
Ing. Václav Babka a kol., autorizovaný krajinářský architekt
16:50 ukončení hlavního programu
17:00 doprovodný program (komentované prohlídky vily a zahrady S assni)
18:00 ukončení doprovodného programu

