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PŘEDSEDA ČKAIT 

Vážený pan 
Mgr. Daniel Herman 
ministr 
Ministerstvo kultury 
Maltézské náměstí 1 
118 11 Praha 1 

V Praze dne 24.6.2014 

Vážený pane ministře, 

rád bych Vás informoval o některých otázkách, kterých se dotkla pravidelná tisková konference 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), která byla tentokrát věnována 
problematice „Technologie památkové péče z pohledu odborníků ČKAIT" a proběhla v sídle ČKAIT 
dne 19. června letošního roku. 

Jsme si jako stavební inženýři a technici vědomi toho, že funkční, vychovávající, vzdělávající a 
samozřejmě se názorově vyvíjející odborná památková péče je nenahraditelná pro zachování 
historické kontinuity, vědomí sounáležitosti a vztahu lidí k domovině. Sama o sobě je však 
disciplínou konfliktní, protože zasahuje do vlastnických práv. Výkon památkové péče tedy musí být 
trvale kompetentní k historii i novým potřebám, pokorným hledáním optimálního řešení - nikoli 
jakoukoli svévolí. 

Dovolujeme si Vás oslovit protože víme, že na přípravě nové právní úpravy na úseku státní 
památkové péče v současné době Vámi řízené Ministerstvo kultury intenzivně pracuje. ČKAIT se 
snaží v oborech, které jí jsou vlastni, tedy v obiasti konstrukce, materiálu a jeho životnosti, 
popřípadě ve vztahu stavebního díla k vnějšímu prostředí, s památkáři trvale spolupracovat. ČKAIT 
pozorně sleduje přípravu nového zákona a má svého zástupce i mezi členy přípravné komise. 

Současný stav přípravy zákona pokládá ČKAIT za přijatelný pro budoucí použití a nemá 
zásadní připomínky k podobě připravovaného zákona a podporuje jeho co nejrychlejší přijetí. 

Zákon poměrně podrobně stanovuje podmínky poznání památek s tím, že i stavebně historické 
průzkumy se dle návrhu stávají regulovaným povoláním s konkrétně stanovenými podmínkami. 
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Dokladem toho, že náš zájem o kvalitní památkovou péči je trvalý a dlouhodobý dokládá i 
skutečnost, že již v roce 2000 byla uzavřena smlouva o spolupráci NPÚ s ČKAIT a ČSSI, jejíž nová 
verze se připravuje v současné době k podpisu, a kterou hodláme slavnostně podepsat u příležitosti 
letošní konference „Industriální stopy / čtvrt století poté", která se uskuteční dne 29. srpna 2014 
v Kulturním centru Gong v Dolních Vítkovicích, nad jejímž pořádáním jste převzal osobní záštitu. 

Smluvní strany si od nového zákona o památkové péči i od této smlouvy slibují trvalé zlepšování 
výsledků v oblasti údržby, restaurování a oprav památek a památkových území. 

V úctě 

1g. Pavel Křeček 


