
Konference Nové ve starém

Praha 27. 10. 2011
Sál zastupitelů Magistrátu hlavního města Prahy

Pořádá Národní památkový ústav
ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy,
Nadací české architektury 
a Národním komitétem ICOMOS

Národní památkový ústav inicioval na přelomu roku 2010 a 2011 program na téma Současná architektura 
a historické město zaměřené na tvorbu v historickém prostředí, jehož pilířem je i speciální webová prezenta-
ce na www.npu.cz. Po řadě regionálních akcí, veřejných diskusí a přednášek architektů i památkářů, webové 
interaktivní prezentaci příkladů dobré i méně dobré praxe a celostátní výstavě v Galerii J. Fragnera přichází 
závěrečná tematicky zaměřená konference.   

Jak měřit kvality novostaveb v historickém prostředí? Patří sem vůbec? A pokud ano, jaké mají mít regula - 
tivy? Takovéto a mnohé další otázky si pokládá památková péče od svého vzniku coby moderního oboru. 

Kvality historických měst a míst nejsou měřitelné snadno a často si je uvědomíme, až když je nevratně 
ztrácíme. Příkladů, kdy jedna stavba dokázala nevratně poškodit charakter a atmosféru historického města, 
je nespočet. Zároveň je však mnoho staveb, které ukazují, že současná architektura do historického prostředí 
nejen patří, ale že je dokáže i umocnit a posunout dál. 

Téma novostaveb v historickém prostředí bývá často nesprávně prezentováno jako konflikt architektů 
s památkáři. Potencionální konflikt však nevzniká mezi novým a starým, ale mezi kvalitním a nekvalitním. 
Architektura je nekonečný příběh, který nelze přerušit nebo dokonce uzavřít. Ovšem stejně jako je nesmyslné 
novou architekturu do historického města nevpouštět, nelze ani architekty zbavit odpovědnosti vůči histo-
rickému prostředí. Nový zásah nesmí znamenat záměrné popření místa a jeho charakteru. Vždy jde o to, zda 
chceme prostředí umocnit či přetvořit. Obojí je možné, jsou však místa, jejichž architektonická proměna by 
byla z dnešního pohledu nenahraditelnou ztrátou. Jedinou cestou k nalézání smysluplných řešení je otevřený 
dialog mezi všemi zúčastněnými. K němu směřuje i tato konference.

Ing. arch. Naďa Goryczková
generální ředitelka Národního památkového ústavu
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Národní památkový ústav 
a Galerie Jaroslava Fragnera

si Vás dovolují pozvat na 
slavnostní zahájení výstavy

Nové ve starém
současná architektura 
a historické město

ve středu 7. září 2011 
v 19 hodin

v Galerii Jaroslava Fragnera, 
Betlémské náměstí 5a,
Praha 1

Výstava bude otevřena 
do 2. října 2011 
denně kromě pondělí 
od 11 do 19 hodin.

www.gjf.cz  /  www.npu.cz

National Heritage Institute 
and Jaroslav Fragner Gallery

cordially invites you to the 
opening of the exhibition

New iN old
Contemporary architecture 

and historic city

on Wednesday
7 September 2011 at 7 p.m.

at Jaroslav Fragner Gallery, 
Betlémské náměstí 5a,

Prague 1 

The exhibition will be open 
until 2 September 2011 
daily except Mondays 
from 11 a.m. to 7 p.m.

pořadatelé / organizers za podpory / supported by

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

hlavní partner galerie / 
gallery main partner

hlavní mediální partner /  
main media partner

partneři galerie / gallery partners

mediální partneři / 
media partners

< černobílé černý podklad

< standardní černý podklad

< černobílé bílý podklad

< standardní bílý podklad

Logotyp pro DesignMagazin.cz

v případě nejasností kontaktujte: Ondřej Lazar Krynek - Lazar.cz

V případě, že je použití barvy vyloučeno, použijte verzi černobílou,
kdy je červená barva nahrazena černou barvou v plné sytosti.
Použití logotypu v jiných barvách nebo odstínech šedi je nepřípustné.

pozvanka_nova3.indd   2 17.8.11   20:37
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Program konference

9.00 – 9.10 Zahájení   
 Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ (uvedení tématu)

I. BLOK   Nové ve starém: bilance 1990-2010 
 Moderátor Josef Štulc
9.10 – 9.40 Richard Biegel, Nové ve starém: bilance 1990 – 2010
9.40 – 10.10 Rostislav Švácha 
Diskuse

10.25 – 10.40 Přestávka s občerstvením

II. BLOK Současná architektura v historickém městě
 Moderátor Josef Štulc
10.40 – 11.00 Pavel Zatloukal,  Architektura Středoevropského fóra v  Olomouci 
11.00 – 11.20 Petr Pelčák, Oprava města a rozpad obce 
11.20 – 11.40 Martin Strakoš, Ostrava: nová architektura a historické prostředí
Diskuse

12.00 – 13.00 Oběd 

II. BLOK Pokračování 
 Moderátor Naďa Goryczková
13.00 – 13.20 Jiří Křížek,  Liberecký palimsest. Architektonické proměny centra města 
 od sklonku 19. století po současnost 
13.20 – 13.40 Miroslav Brýdl, Současná architektura v provinčním městě  Litomyšl 
13.40 – 14.00 Petr Malinský, Sbor expertů a nové stavby v Praze
14.00 – 14.20 Jakub Fišer, Nové ve starém – možné příčiny sporu 
Diskuse

14.40 – 15.00 Přestávka s občerstvením

III. BLOK Moderní architekt a historické prostředí
 Moderátor Richard Biegel
15.00 – 15.20 Marek Chalupa, Pohyb prostředí, Poznámky architekta k rozpadání 
 tradic jejich nerozvíjením a konzervací
15.20 – 15.40 Ladislav Lábus 
15.40 – 16.00 Josef Pleskot, Stavba, podstata, koncept
16.00 – 16.20 Aleš Burian & Gustav Křivinka 
16.20 – 16.40  Ladislav Kuba, Kontext a kontrast 
Diskuse
   
18.00 Závěr konference

Svou účast potvrďte nejpozději do 14. 10. 2011 
paní Mgr. Zdeňce Kalové (e-mail: kalova@up.npu.cz, tel.: 257010207).


