
10:00 – 10:15 Úvodní zdravice Doc. PhDr. Josefa Štulce, presi-
denta ČNK ICOMOS 

10:15 – 10:30  Přivítání na půdě NTM Bc. Karlem Ksandrem – ge-
nerálním ředitelem muzea

10:30 – 10:50 Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, FA ČVUT –
Poznámky k efektivitě financování péče o památky

10:50 – 11:10 Ing. Tomáš Pek – Zkušenosti konkrétního soukro-
mého vlastníka s financováním záchrany a obno-
vy nemovité kulturní památky – generalizace po-
znatků, anticipace budoucího vývoje památkové 
péče a jejího financování. 

11:10 – 11:30 Mgr. Kateřina Matýšková, MK, odbor projektové 
řízení EU – Vyhodnocení programového období 
2007-2013, výhled 2014-2020 

11:30 – 11:50 Ing. Veronika Vlasáková, Mze, gestor opatření 
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví ven-
kova – Podpora kulturního dědictví v Programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, výhled 
2014-2020

12:00 – 13:15 přestávka na oběd

13:15 – 13:35 Ing. Vladimír Študent, MK, vedoucí oddělení fondů 
EHP – Norské fondy

13:35 – 13:55 Ing. Petr Pavelec, Ph.D., NPÚ – Hradní muzeum 
v Českém Krumlově, pozitivní příklad využití Nor-
ských fondů

13:55 – 14:15 přestávka na kávu

14:15 – 14:35 ing. Michaela Exnarová, MK, Programy MK – výhled

14:35 – 14:55 ing. Martin Buršík, MMR, Řídící orgán operačního 
programu přeshraniční spolupráce – Operační pro-
gram přeshraniční spolupráce, výhled do budoucna

Český národní komitét ICOMOS, NTM  
a o.s. Omnium, Vás srdečně zvou na konferenci 

Hodnoty památkového  
stavebního fondu a zdroje 
financování jejich záchrany
Konference se koná v úterý 29. dubna v 10 hod. 
v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7

14:55 – 15:15 Ing. Lenka Šůsová, MK – Programy EU v období 
2014-2020

15:15 – 15:40 představení Memoranda

15:40 – 16:00 diskuze

17:00 – 18:00 tisková konference ke konferenci a k vernisáži ….

18:00 a dále vernisáž výstavy Pro život kostelů Broumovska

• • •
Vernisáž: 

foyer 3. patra národního technického muzea, 

VýstaVa: 
Galerie v expozici Architektury, stavitelství  

a designu nTM

• • •
RegistRace na konfeRenci:

icoMos
Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D., tel. 257 010 312

e-mail: cnk@icomos.cz

omnium o.s.
Ing. Jakub Děd, tel.: 739 385 928

e-mail: jded@omniumos.cz

• • •
Konference je realizována  

s finanční podporou Ministerstva kultury

Vložné 100 Kč.

www.icomos.cz

Cílem konference je prohloubit informovanost o hodnotách stavebních památek, 
informovat veřejnost o aktuální situaci v oblasti financování záchrany stavebních 
památek, včetně diskuse kritické otázky financování záchrany kulturního dědictví 
do budoucna.

Doc. PhDr. Josef  Štulc, president

Aktuální program


