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R e g i s t R u j t e  s e  n a  z a h a j o v a c í  k o n f e R e n c i

Bez RegistRace je pozvánka NEPLATNÁ!

pavilony otevřeny denně  9.00–18.00. 
poslední den 9.00–17.00. PLATí PouzE jEdEN dEN.

24. 4. 2012
Brno – výstaviště

POZVÁNKA NA KONFERENCI

Blok č. 1  Památkově teoretický blok
garant:  Mgr. jiří vajčner, ph.d., odbor památkové péče Mk ČR
Moderátor: Mgr. jiří vajčner, ph.d.

Přednášky
1.  Právní problematika církevních památek v zahraničí  
a v České republice 
judr. Martin zídek, ředitel památkové inspekce Mk ČR

2.  Financování obnovy kulturních památek
ing. arch. hana Šnajdrová, vedoucí oddělení regenerace kulturních 
památek a památkově chráněných území Mk ČR

3.  Sakrální památky – chlouba či tíživé dědictví?
Mgr. vladimír kelnar, diecézní konzervátor arcibiskupství pražského 

4. Péče o církevní památky v minulosti a dnes
phdr. zdeněk vácha, náměstek pro památkovou péči Úop v Brně

Blok č. 2   Specifické podmínky při opravách 
církevních památek

garant:  ing. Michael Balík, csc.
Moderátor: ing. Michael Balík, csc.

Přednášky 
1. Nedestruktivní průzkumy podzemí církevních staveb 
phdr. josef unger, csc., přírodovědecká fakulta Mu, Rndr. vladimír hašek, drsc., 
geopek, s.r.o., jiří Šindelář, občanské sdružení naše historie  

2. Stavební specifika církevních staveb 
ing. václav jandáček, projektová, konzultační a inženýrská kancelář, člen Čkait 

3. Sanace konstrukcí a prvků architektury církevních památek 
ing. jan vinař, ateliér MuRus – monumenta renovamus, s.r.o. 

4. Sanace zdiva kaplí, kostelů a klášterů z hlediska vlhkostních poruch 
ing. Michael Balík, csc. 

5. Povrchy zdiva církevních staveb z hlediska jejich obnovy 
prof. Rndr. pavla Rovnaníková, csc., vedoucí ústavu chemie fast vut v Brně

Blok č. 3   Příklady realizace obnovy památek 
a historických církevních staveb

garant:  doc. ing. ivan Moudrý, csc., vut Brno
Moderátor: doc. ing. ivan Moudrý, csc. 
doba trvání: celkem cca 1 hod 15 min., samostatné přednášky max. 20 min. 

Přednášky
1.  Rekonstrukce a dostavba kláštera Nový dvůr
ing. jiří kovář, starkon jihlava

2.  zámek a pivovar Chyše
ing. vladimír lažanský 

2.  Příklady realizací statického zajišťování historických staveb
doc. ing. zdeněk Bažant, csc., doc. ing. ladislav klusáček, csc., vut Brno

Postup registrace na konferenci:
- jděte na stránky www.bvv.cz/ibf
- klikněte na odkaz „RegistRace návŠtěvníkŮ“
- zadejte váš e-mail
- zadejte registrační kód PAMATKY2012
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete

potvrzení registrace a voucher (.pdf) od nás obdržíte e-mailem.
poté stačí si tento voucher (.pdf) vytisknout a přijít na konferenci.  
v případě problémů s registrací pozvánky volejte na helpdesk, 
tel.: +420 541 151 111

telefonní linka je v provozu vždy po-pá, 8.00–16.00 hod

oBnova paMátek a histoRickÝch 
cíRkevních staveB
zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2012

24. dubna 2012 od 10.00 hod, sál Morava, pavilon A

Mediální partner:   organizátor: 

Partneři: 

Využijte možnost zvýhodněného nákupu Stavební knihy 
2012 – Církevní stavby za 390 Kč (běžná cena 480 Kč)


