Harmonogram akce TECHNICKÉ PAMÁTKY – JEJICH POCHOPENÍ A ZÁCHRANA
Akce 2 – 18/2/2011 - CO SE PODAŘILO ZACHRÁNIT
Prezentace, snídaně (7.00 – 9.00) – celá akce probíhá v Černokosteleckém zájezdním pivováru
9.00 – 11.00-15 I. blok
Ing. Svatopluk Zídek (ckait@iol.cz, ČKAIT) – přivítání, činnost Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI
od roku 1999 a jeho snahy o změnu nazírání technické i netechnické veřejnosti na industriální památky jako
takové.
Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger (tomas.senberger@fsv.cvut.cz, ČVÚT Praha) – Konverze? Co to je?
Ing. Jan Pustějovský (pustejovsky@riofrio.cz, RIOFRIO Architects s.r.o., ČVUT v Praze) - Pivovary: co s nimi?
Možné přístupy ke konverzi, příklady realizovaných i připravovaných konverzí.
Ing. Jiří Slavík (slavik@josefov.npu.cz, Národní památkový ústav Josefov) – Jak se dívat na konverzi Lanškrouna?
Ing. arch. Marek Tichý (m.tichy@archatt.cz, Archatt s.r.o.) – Pivovar filmových Postřižin
Ing. arch. Tomáš Havrda (tom.hav@volny.cz) – Naděje pro Kralupy
Ing. arch. Pavel Tušl (tusl@3qproject.cz, 3Q Project, a.s.) – Nový pivovar v Hradci Králové, co by tomu řekl Josef
Gočár?
Ing. Milan Starec (kvetak@pivovarkostelec.cz, Černokostelecký pivovarský archiv o.p.s.) – Pivovarské muzeum
Kostelec nad Černými lesy
11.00-15 – 14.00 : účastníci se po třetinách vystřídají na oběd, na exkurzi pivovaru v Kostelci a Českém Brodě
Odborná exkurze pivovaru a sladovny Český Brod (Ing. Jan Klinecký, Tomáš Klinecký – Noveta s.r.o.) – autobus
zajištěn
Odborná mazaná exkurze pivovaru (Ing. Milan Starec, Tomáš Vodochodský - Černokostelecký pivovarský archiv
a muzeum, o.p.s.)
Oběd, pivo, diskuze při pivu, očekávání dalších přednášek při pivu, počítání čárek na lístku…
14.00 – 15.30 II. blok
Jan Rosák, PhDr. Jiřina Rosáková (janrosak@iol.cz) – Sladký osud pivovaru Mníšek pod Brdy
Robin Tesárek (robin@tesarek.net) – Pivovar Kročehlavy
Jan Hájek (janhajekarch@volny.cz, architekt) – Obnova areálu dolnopočernického pivovaru
Ing. arch. Jiří Vaníček (vanicek77@seznam.cz) - Chrám Chmele a Piva Žatec aneb na začátku byla recese...
Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc. (skabrada.jiri@centrum.cz, Univerzita Pardubice fakulta filozofická) Stavebně historické zajímavosti areálu buštěhradského pivovaru
Ing. arch. Daniela Javorčeková (Daniela.Javorcekova@seznam.cz) – Zbourat či nezbourat to je oč tu běží aneb
kauza Buštěhrad
15.30 – 16.00 : Přestávka, diskuze, občerstvení, výstup na sladovnický hvozd (organizace – Svaz českých komínářů)
16.00 – 18.00 III. blok
Jiří Schierl (jiri.schierl@post.cz) – Toužim! po obnově pivovaru v našem městě
Ing. arch. Pavel Prouza (prouza@riofrio.cz, RIOFRIO Architects s.r.o.) – Pivovar Lobeč
Ing. Vladimír Lažanský (lazansky@seznam.cz) – Pivovar Chyše – závidíme jen tiše
Ing. arch. Ivo Koukol (i@koukol.net) – Větrný mlýn Světlík a jeho fenomenální záchrana
Eva Kršňáková (Eva.Krsnakova@pilsner.sabmiller.com, Pivovar Velké Popovice) – Velkopopovické srdce
pivovaru číslo 3
Pavel Doležal (dolezal@hned.cz, 5D Ateliér s.r.o.) – Industriální restaurace
PhDr. Benjamin Fragner (benjamin.fragner@vcpd.cvut.cz, Výzkumné centrum průmyslové dědictví) – Závěr a
pozvánka na výstavy revitalizací
Tomáš Vodochodský (vodouch@pivovarkostelec.cz, Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.) –
Pozvánka na pivo, oficiální ukončení akce, začátek neoficiálního večera a diskuze

Volná diskuze k vydané publikaci v rámci nově vzniklé stálé expozice, degustace českých piv, večeře…
Každý účastník akce obdrží při prezenci publikaci na téma revitalizovaných pivovarů zdarma. Publikací bude
připraveno 150 kusů, tak přijďte brzy.
Možnost ubytování v cenové relaci kolem 250,- Kč na černokosteleckém zámku – nutné nahlásit předem.
Možnost parkování v pivovaru či před pivovarem - vhodné nahlásit předem kvůli možné zácpě.
Celý program, exkurze a publikace zdarma!
Občerstvení si hradí účastníci sami a je zařízeno v prostorách pivovarského zájezdního hostince.
Hostinec otevřen na možné snídaně od 7.00 a po celý den (více na http://www.pivovarkostelec.cz), při velkém počtu
účastníků nebudeme schopni vydávat všechny druhy jídel jako obvykle, ale bude vytvořen výběrový jídelní lístek
z našich specialit, který uveřejníme před akcí na webu. Možnost i pro vegetariány.
Bus Praha Háje 381, 387 nebo vlak Masaryčka – Český Brod a bus 409, 410.
Vzhledem k velmi zajímavým tématům chceme nechat prostor diskuzi, což může způsobit disharmonii v časovém
harmonogramu akce. Nejsme však na lahvárenské lince, abychom do puntíku plnili časový harmonogram a
získávali ocenění BSP! Snažíme se o setkání lidí se zájmem o industriální kulturní dědictví z pohledu architekta,
historika či technologa a máme zájem o posun v chápání, porozumění „naší věci“ a rozšíření obzorů. Tímto
děkujeme za pochopení a budeme se snažit o příjemné prožití pátečního dne v černokosteleckém zájezdním
pivováru. Milan a Tomáš. Akce začíná opravdu v 9.00, prosíme o včasný příchod a nebudeme respektovat žádná
zdržení. Prezence se může protáhnout, neboť potřebujeme splnit všechny formální požadavky dotačního titulu.
Posterová část
Výstava realizovaných konverzí industriálního dědictví z různých oborů
Výstava projektů na konverzi buštěhradského pivovaru, co se děje v bývalém pivovaru Nové Strašecí a další
Ing. David Hořejší (horejsi@pivovarkacov.cz, Pivovar Hubertus Kácov, a.s.) – pivovar Kácov
Milan Vedra (milanvedra@seznam.cz) – tam kde chodí spát Rampušák

Některé příspěvky byly přesunuty do samostatné akce o zahraničních možnostech někdy v létě (celou únorovou
akci jsme pojali především pivovarsky a o letní akci budeme informovat)
Ing. Jaroslav Šnajdr, Tomáš Mach, Ing. Petr Vácha, Pavel Borowiec (jarda.snajdr@centrum.cz) – kultura &
architektura (příklady z Německa a Belgie)
Tomáš Med (tomasmed@seznam.cz, příklad ze zahraničí) – Tampere s industriálem se popere
Pavel Jákl – neznámé pivovarské konverze a fenomén hostinců vzniklých ze zaniklých pivovarů
Ing. Jan Pustějovský (pustejovsky@riofrio.cz, RIOFRIO Architects s.r.o., ČVUT v Praze) - Pivovary: co s nimi?
Zahraniční zkušenosti.

