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PÉČE O ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ
SBORNÍK PRACÍ

1. DÍL
VÝVOJ A VÝCHODISKA PAMÁTKOVÉ PÉČE, JEJÍ PRÁVNÍ UKOTVENÍ 
A EKONOMICKÉ PŘÍSTUPY

Vladimír Czumalo, Eva Dufková, Jiří T. Kotalík, Vratislav Nejedlý, Petr Štoncner, 
Martin Zídek

První, úvodní díl sborníku sleduje péči o stavební a umělecké památky převážně
z teoretického, uměleckohistorického a historického hlediska. 
Doplněn je statěmi týkajícími se současné právní úpravy památkové péče, její eko-
nomiky a managementu s citacemi platných právních ustanovení a vyhlášek. 
Do sborníku přispěli přední odborníci, kteří se danou problematikou dlouhodobě
teoreticky i prakticky zabývají.
Rozsah publikace 202 stran, cena 450 Kč.

2. DÍL
MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH HMOT A PÉČE O NĚ

Ivana Maxová, Pavel Novák a kol., Marie Pacáková

Na první, převážně teoretický díl sborníku navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí
z hlediska chemicko-technologického. Je věnován třem skupinám nejvíce používaných materiálů – silikátovým hmo-
tám, dřevu a kovům, jejich charakteristice, využití, formám jejich ohrožení i možnostem a způsobům jejich re-
staurování. Rovněž druhý díl sborníku zpracoval kolektiv renomovaných odborníků.

3. DÍL
URBANISMUS HISTORICKÝCH SÍDEL 
A HISTORICKÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A MATERIÁLY

Karel Kibic, Karel Kuča, Vladimíra Rákosníková, Miloš Solař, Jiří Škabrada, Jan Vinař

Třetí, připravovaný díl se věnuje problematice památkové péče. Úvodní blok příspěvků zachycuje urbanistický
vývoj měst a vesnic a péči o tato sídla z různých pohledů – legislativního, územně-správního, metodického, kon-
cepčního aj. Další tematický celek, který teoreticky otevírá Úvod do péče o historickou architekturu, je věnován
historickým stavebním konstrukcím a materiálům a péči o historické nosné konstrukce, zejména s přihlédnutím
k metodám oprav a konzervace, ochraně povrchů, k průzkumu trvanlivosti konstrukcí apod. Doplněn je velkým množ-
stvím názorných doprovodných barevných i černobílých ilustrací.
Publikace je koncipována pro ty čtenáře, jejichž cílem je profesionálně chránit historicky cenný materiál našeho
architektonického kulturního dědictví. 
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Kolektiv technologů NPÚ – ÚP ve spolupráci s nakladatelstvím IDEA SERVIS
připravil publikaci na velmi aktuální téma: jak chránit památky proti graffiti.

IVANA MAXOVÁ a kol.
ANTIGRAFFITI
Ochrana kamene

Publikace se zabývá řešením problému graffiti na památkově chráněných
stavbách, kdy je v současnosti nejefektivnější cestou prevence – použití
antigraffiti. Nezkoumá sociální aspekty preventivních opatření, ale je
zaměřena na čistě technologické hledisko, tj. na nejúčinnější ochranu
porézních stavebních hmot aplikací tzv. antigraffiti nátěrů a shrnutí
výsledků pozorování vlastností různých prostředků antigraffiti podle nor-
movaných kritérií. Publikace je určena restaurátorům stavebních pamá-
tek, studentům se zaměřením na restaurování památek, chemikům techno-
logům a subjektům, které se zabývají památkovou péčí. 
Formát publikace A5, 68 stran, text je průběžně bohatě doplněn 
barevnými i černobílými obrázky, tabulkami a grafy. 
Cena 109 Kč. 

Nakladatelství IDEA SERVIS, www.ideaknihy.cz

OCHRANA PAMÁTEK PROTI 
POŠKOZOVÁNÍ GRAFFITI
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