
Program U3V Telč 

 

kurz Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity národa II. 
 

3. ročník 2017/2018 
 

Třetí ročník je věnován problematice velkých obnov série národních 
kulturních památek – jedná se většinou o rozsáhlé areály. Budou zmíněny 

i stručné dějiny jednotlivých objektů. 
 

 
1. Úvodní přednáška – Turku – město plné historie  

Pohled na finské město Turku očima památkáře, historická i moderní 
skandinávská architektura. 

PhDr. Martina Indrová 
 

2. O bláznech, darmožroutech a žhavém ženském pohlaví podle 

Pokutních register Petra Voka z Rožmberka 

Výklad dvou kreseb v proslulých Pokutních registrech Petra Voka 
z Rožmberka z let 1574 - 1576. V nich se 

dochovaly  autentické  písemné záznamy z bujarých šlechtických 
pijatik, které vypovídají nejenom o jednotlivých aktérech, ale také o 

překvapivých souvislostech aristokratických zábav v době 
renesance. 

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. 
 

3. Kuks – historie špitální péče a archivní rešerše  
Pohled na špitální péči prostřednictvím dochovaných archivních 

materiálů. 
Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D. 

  
4. Zajímavosti stavebně historických průzkumů (SHP)  

Denní praxe specialisty na stavebně historické průzkumy památek – 

specifika, zajímavosti. 
Mgr. Ing. Jan Beránek 

 
5. Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. Španělsko 

 Mladý Černín zavítal na své kavalírské cestě uskutečněné v letech 
1678–1682 do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a 

Portugalska. Během celého putování si vedl deník vždy v jazyce 
země, kterou navštívil. Ten objasňuje mnohé o kultuře cestování 

v době baroka.  
Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A. 

 
6.  Dvě památkové obnovy církevních areálů 

Průběhy obnovy národní kulturní památky klášter Želiv a kulturní 
památky areál kostela sv. Víta v Jemnici – srovnání dvou přístupů  

Mgr. Petr Severa 

 



7. Památková obnova – Areál kostela sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře  

Průběh obnovy národní kulturní památky a památky UNESCO – 
specifika, zajímavosti. Další plány pokračující obnovy. 

Pavel Jerie 
 

8. Velké památkové obnovy 
Specifika velkých památkových obnov, rizika, varianty přístupů - 

pohled památkáře. 
Mgr. Kateřina Samojská, Ph.D. 

 
9. Památková obnova – Moderní architektura 

Kategorizace, přístupy, hodnocení. 
Ing. arch. Naďa Goryczková 

 
10.  Památková obnova – NKP Národní muzeum 

Průběh obnovy národní kulturní památky – specifika, zajímavosti.  

Pavel Jerie 
 

11.  Květinová výzdoba na šlechtických sídlech 
Historie květinové výzdoby na hradech a zámcích, vazby květin, 

ikonografie a archivní materiály k tématu. 
 Ing. Lucie Bláhová 

 
12. Augustiniánský klášter v Třeboni 

Historie klášterního areálu s velmi cenným děkanským kostelem 
Panny Marie Královny a sv. Jiljí z hlediska specialisty SHP.  

Mgr. Ing. Jan Beránek 
 

13. Náměšť nad Oslavou jako letní prezidentské sídlo na Moravě 
Úpravy zámku na letní sídlo prezidenta Beneše. 

Mgr. Marek Buš 

 
14. Žena ve středověku - ikonografie  

Role ženy ve středověké společnosti a její odraz v umění – 
interpretace různých typů zobrazení.   

PhDr. Martina Indrová 
 

Exkurze v průběhu května 2018 – bude upřesněno 

 
 

 
Začátek přednášek je ve 14:00 hodin. 

 
Změna programu vyhrazena. 

 
 

 

 

 

Program byl aktualizován 14. 9. 2017 


