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Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci s územním pracovištěm 
Národního památkového ústavu v Josefově a Sdružením pro stavebněhistorický průzkum pořádá 
workshop 

 
LETNÍ DÍLNA PRŮZKUMU A DOKUMENTACE HISTORICKÝCH STAVEB 
 

JOSEFOV  2021  (pevnostní město Josefov – Jaroměř) 
 

14. – 16. 9. 2021  úterý – čtvrtek (příjezd pondělí, odjezd pátek) 
 
 
Po dlouhých měsících distanční výuky, osamoceného sezení u obrazovky počítačů, přicházíme 
s nabídkou účasti na letní dílně, kde se budeme pohybovat v působivém prostředí vojenského 
pevnostního města a jeho podzemí. Zkušení lektoři Vás vybaví teoretickými znalostmi, ale především 
si vyzkoušíte vše v praxi – při průzkumu a dokumentaci objektů pevnosti. Budete 3D skenovat podzemí 
kasemat, dostanete se do krovů jinak nepřístupných budov, naučíte se dokumentovat památky 
moderními metodami! 
 
Setkání je určeno primárně studentům studijních modulů Ochrana hmotných památek (Bc.) a Péče o 
kulturní dědictví (Mgr.) a také studentů doktorského studia na Ústavu historických věd FF Univerzity 
Pardubice. Vítáni jsou další studenti z dalších modulů Ústavu historických věd. 
 
Pevnostní město Josefov je unikátně zachovanou lokalitou s nadzemními i podzemními stavebními 
objekty. Zvláštní působivost města je dána monumentalitou opevnění, jednotným urbanistickým 
konceptem, výstavbou v omezeném časovém intervalu a především zcela specifickým přístupem 
vojenského i civilního stavebního inženýrství, jemuž je podmíněna funkce i forma architektury. Díky 
autenticky dochovaným objektům a detailům je možné spatřit, zkoumat a dokumentovat významné 
hodnoty – od prvků fortifikačních, podzemních kasemat, stavebních objektů různého účelu, po jejich 
dílčích části - výplňové prvky, architektonické články, povrchové úpravy atd. 
 
Dílna se skládá z intenzivních celodenních praktických kurzů vedených přímo v terénu. Lektoři  - 
profesionálové v oboru – povedou účastníky rozdělené do několika skupin (max. 10 účastníků ve 
skupině) při průzkumech a dokumentaci pevnostních staveb. Ve večerních hodinách pak znalosti doplní 
lektoři přednášek (historikové, specialisté z různých oborů), zaměřených na témata vztahující se 
k pevnosti a pevnostem obecně. Z minulých ročníků víme, že intenzita se vyplatí – od rána do večera 
je program nabitý. Ve čtvrtek večer pak workshop zakončíme večírkem s ohněm. 
 
Programová skladba: 
 
pondělí 13. 9. 2021: 15 – 20h příjezd účastníků, ubytování, večer setkání s organizátory 
úterý 14. 9. 2021: 8 – 12h dopolední blok, 13.30 – 17.30h odpolední blok, 20h přednáška 
středa 15. 9. 2021: 8 – 12h dopolední blok, 13.30 – 17.30h odpolední blok, 20h přednáška 
čtvrtek 16. 9. 2021: 8 – 12h dopolední blok, 13.30 – 17.30h odpolední blok, 20h večírek 
pátek 17. 9. 2021: 8 – 12h odjezd účastníků 
 
 
 
 



 
 

Seznam lektorů průzkumových a dokumentačních metod: 
 

- Ing. Jiří Slavík, NPÚ ÚOP v Josefově – specifika erárního stavitelství 
- Ing. Jiří Bláha, PhD., ÚTAM AV ČR – stavebněhistorické průzkumy krovů 
- Ing. Tomáš Kyncl, Dendrolab – metody odběru vzorků pro datování konstrukcí 
- Ing. Jindřich Hodač, Ph.D., ČVUT – fotogrammetrie při dokumentaci památek 
- Mgr. Michal Cihla, ÚTAM AV ČR – průzkum a dokumentace kamenických prvků, trasologie 
- Ing. arch. Jan Veselý, NPÚ ÚOP středních Čech – průzkumy a dokumentace 
- Mgr. Jakub Chaloupka, NPÚ ÚOP Loket, CSD Plasy – dokumentace výplňových prvků 
- MgA. František R. Václavík, Univerzita Pardubice ÚHV FF – 3D laserové skenování kasemat 
- Mgr. Bohdan Šeda, Univerzita Pardubice ÚHV FF – průzkumy a dokumentace 

 
Přednášející a jejich témata: 
 

- Mgr. Jiří Hofman, PhD. – historik: Plánování a výstavba pevnosti, plány pevnostních staveb 
- PhDr. Vítězslav Prchal, PhD. – „Mluvící pevnost“ – k vojenské a reprezentační funkci fortifikací 

raného novověku 
- Doc. Mgr. Pavel Panoch, PhD. – Architektura 19. a 20. století v Jaroměři a Josefově, její 

uměleckohistorické souvislosti a možnosti památkové ochrany  
- Mgr. Bohdan Šeda, stavební historik: Rondelová valová opevnění – mezi věží a bastionem 
 

Kurzovné a další náklady 
 
Studenti Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice neplatí – akce je pro ně hrazena z interního 
rozvojového fondu, samostatně si hradí pouze levné ubytování a stravu v místě. 
 
Ubytování 
Ubytování je zajištěno v jednoduše zařízených společných místnostech (ve spacáku) v objektu 
BASTION IV. – Okružní 242, Jaroměř – Josefov, kde sídlí umělecká kolonie stejného názvu. Součástí 
pobytu tedy bude i setkávání s touto komunitou, která se podílí na oživení objektu a celého Josefova.  

 
Cena ubytování je 100 Kč za noc – hradí se na místě poskytovateli ubytování 
 
Stravování není hromadně zajištěno, v případě zájmu se pokusíme vyjednat v místních restauračních 
zařízeních.  
 
 
Přihlášky zasílejte elektronicky na mailovou adresu:  fravaclavik@volny.cz  co nejdříve, nejpozději 
však do 30. 7. 2021. Na stejnou adresu zasílejte Vaše případné dotazy.  
 
V přihlášce uveďte: 
 

- jméno, příjmení, tituly 
- studijní program, ročník 
- telefon, mail 

 
 
Za organizační tým 
 
MgA. František R. Václavík, ÚHV FF Univerzita Pardubice 
tel: 775 563 780 
mail: fravaclavik@volny.cz 

mailto:fravaclavik@volny.cz

