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"Projektování obnovy stavebních památek"
od Josefa Holečka, Václava Girsy a

autorského kolektivu podrobně popisuje
profesní postupy architekta při projektování
obnovy stavebních památek. Zaměřuje se

nejen na výčet obsáhlých náležitostí, které má
kvalifikovaná projektová dokumentace mít,
ale i na složité náročné postupy při její

přípravě. Podrobná pozornost je věnována
zadávání, koordinaci a vyhodnocování při
obnově památek pořizovaných průzkumů a
zohlednění jejich výsledků v projektovém
řešení. Detailně jsou analyzovány nároky na
zpracování jednotlivých stupňů projektové

dokumentace obnovy památky –
architektonické studie, projektové

dokumentace k žádosti o vydání územního
rozhodnutí, projektové dokumentace k
žádosti o vydání stavebního povolení i
projektové dokumentace pro provádění

stavby. Kromě projektování se v publikaci
věnuje systematická pozornost i úzce

související restaurátorské problematice, a to
nejen výčtem nároků na obsah

restaurátorských dokumentací, ale především
popisem tolik potřebné, a často opomíjené,

spolupráce architekta a restaurátora.
Publikace se tak pro architekty stává svého
druhu průvodcem náročným procesem

projektování obnovy památek od počátečních
fází až po fázi stavební realizace i

kompendiem osvědčených a z hlediska
památkové péče vhodných přístupů k
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památkově chráněným stavbám. V kontextu
metodik památkové péče poněkud neobvyklé
zaměření na osobu projektanta vyplývá z jeho

nezastupitelné integrační role v
interdisciplinárním oboru obnovy památek.
Publikace navazuje na předchozí práce

autorů, zejména na publikace
"Předprojektová příprava a projektová
dokumentace v procesu péče o stavební

památky" (Národní památkový ústav, Praha
2004) a na standardy výkonů a projektové
dokumentace při obnově památek, postupně
vydávané v nakladatelství Verlag Dashofer v
rámci praktické příručky "Plánování území a
projektování staveb" od roku 2002. Dlouho
připravovaná publikace byla vydána ve

spolupráci Národního památkového ústavu a
Nadačního fondu Arcus České komory

architektů s přispěním Ministerstva kultury
ČR. Pozitivním výsledkem spolupráce obou
institucí je i to, že publikaci zdarma obdržel

každý člen České komory architektů i
odborný pracovník Národního památkového
ústavu. Široký dopad publikace i její značná

podrobnost se tak mohou stát dobrým
základem pro zkvalitnění specifického a

náročného oboru, jímž projektování obnovy
památek bezesporu je.
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