POŽÁRNÍ OCHRANA
INDUSTRIÁLNÍCH PAMÁTEK
A HISTORICKÝCH BUDOV

Národní památkový ústav, Mezinárodní rada muzeí
ICOM, Komise pro bezpečnost v muzeích AMG ČR,
Technické muzeum v Brně a Norské ředitelství
památkové péče Riksantikvaren si Vás dovolují
pozvat na česko–norský seminář

POŽÁRNÍ OCHRANA
INDUSTRIÁLNÍCH PAMÁTEK
A HISTORICKÝCH BUDOV
15.–16. 6. 2017
který se koná v rámci 36. odborně metodického dne
Národního památkového ústavu, ÚOP v Brně za
podpory Fondu pro bilaterální spolupráci na
programové úrovni FM EHP/Norska a AMG ČR
v přednáškové budově Metodického centra
moderní architektury při vile Stiassni v Brně,
Preslova ulice (trolejbus č. 38 z Komenského
náměstí, zastávka Marie Pujmanové). Vstup volný.

Akce navazuje na projekt Národního památkového
ústavu Průmyslové dědictví, podpořeného
z Finančního mechanismu EHP 2009–2014, jehož
partnerem bylo Norské ředitelství památkové péče
(Riksantikvaren). Seminář dále představí výstupy
z projektu Metodika a databáze požární ochrany
památkových objektů (Program bezpečnostního
výzkumu ČR v letech 2010–2015). Příspěvky odborně
metodického dne budou simultánně tlumočeny.
Blok 1: Požární prevence – speci ka ochrany
kulturního dědictví
ź Blok 2: Požární ochrana významných staveb
průmyslového dědictví, muzejních sbírek
a historických budov
ź Blok 3: Výzkumné projekty v oblasti požární
ochrany kulturního dědictví
ź
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10.00

Zahájení:
Rudolf Pohl (GnŘ NPÚ),
Martina Lehmannová (ČV ICOM)

Blok 3: Výzkumné projekty v oblasti požární
ochrany kulturního dědictví (moderuje Pavel
Jirásek)

10.20

Pavel Jirásek (ČV ICOM):
Finanční mechanismy EHP/Norska
a ochrana kulturního dědictví

10:00

Alena Selucká, Jana Fricová (TMB):
Představení projektu NAKI Metodika
uchovávání předmětů kulturní povahy –
optimalizace podmínek s cílem dosažení
dlouhodobé udržitelnosti

10:30

Ingrid Stauerheim (odbor ochrany
památek Ústřední církevní organizace
v Norsku):
Vývoj stabilních hasicích zařízení pro
historické interiéry

11:00

Cathrine Lillo Stenberg (odbor ochrany
památek Ústřední církevní organizace
v Norsku):
Analýza rizik a záchranné procedury
v norských církevních památkách

11:30

diskuse, shrnutí závěrů semináře

12:00

přestávka na oběd

13:00

pro zájemce komentovaná prohlídka
vily Stiassni

Blok 1: Požární prevence – speci ka ochrany
kulturního dědictví (moderuje Eva Polatová)
10.50

Petr Svoboda (NPÚ, MCMA v Brně):
Metodika požární ochrany zpřístupněných
památek

11.20

coﬀeebreak

11.30

Vladimír Machander (GnŘ HZS):
Pokračující spolupráce mezi NPÚ a GŘ HZS
– zaměření na zvýšení požární ochrany
památkových objektů

12.00

Michal Roubíček (Siemens BT):
Novinky v systémech EPS

12:30

diskuse k bloku 1

13:00

přestávka na oběd

Blok 2: Požární ochrana významných staveb
průmyslového dědictví, muzejních sbírek
a historických budov (moderuje Petr Svoboda)
14:00

Einar Karlsen (Riksantikvaren, Oslo):
Požární ochrana významných
industriálních památek v Norsku

14:30

Mikael Blihovde (Folkemuseum, Oslo):
Požární ochrana budov industriálního
a rustikálního charakteru v muzeích
v přírodě – prevence a organizace

15:00

coﬀeebreak

15.10

Martin Mrázek (TMB):
Speci ka požární ochrany technických
památek v Technickém muzeu v Brně

15.40

diskuse k bloku 2, shrnutí prvního dne
(Pavel Jirásek)

svou účast prosím potvrďte
na e-mail: vila@npu.cz
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