
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,  
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. 
s., která se uskuteční ve čtvrtek 27. února 2020 od 13:00 hod, v promítacím sále Národního 
technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.  

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tematické 
exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu J. Beránka, 
+420724663803, beranek.jan@npu.cz.  

 
Program:  
  9:00–12:00   Praha 8 – Karlín, Sokolovská 24/136, Invalidovna  

Prohlídka velkolepé budovy projektované podle vzoru pařížské Invalidovny v letech 1731–
1737 Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Sraz v 9:00 hod. před vstupem do objektu 
uprostřed severozápadního průčelí. Invalidovnou nás provede Ing. Mgr. Jan Beránek, Ph.D. 

12:00–13:00   Přestávka na oběd a přesun 
13:00–17:00   Sál NTM: Program valné hromady 
13:00–14:30   Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2019 

- Zhodnocení 18. konference SHP „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ 
na hradě Grabštejn v roce 2019 

- Informace o 19. konferenci SHP „Vertikální komunikace“ v Brně 2020 
- Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Dokumentace a průzkumy historických 

krovů Frýdlantsko 2019 
- Informace o akcích plánovaných na rok 2020 
- Informace o spolupráci s městskou částí Praha 10 
- Informace o vydání 17. sborníku Svorník 17/2019 „Povrchové úpravy historických staveb“ 
- Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“, 16. sborníku Svorník 

16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“ a 18. sborníku Svorník 18/2020 „Historické 
stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ 

- Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů 
14:30–15:00   Přestávka 

- Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství a možnosti volit 
radu Sdružení 

- Distribuce výtisků a prodej Svorníku 17/2019 „Povrchové úpravy historických staveb“ 
15:00–15:30    Volba členů rady Sdružení pro SHP 

- Přestávka 
- Ustanovení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení jejich členů  

15:30–17:00   K aktuálním otázkám oboru 
- Aktuální informace o návrhu rekodifikace stavebního práva připravený Ministerstvem pro 

místní rozvoj likvidující památkovou péči v ČR 
- Informace ke snahám MKČR o návrh nového památkového zákona 
- Diskuse, různé      

 
                                                                              Za radu Sdružení pro SHP, z.s.  

                 Kamil Podroužek, starosta  


