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Přírodní pohromy a katastrofy představují riziko 

nejen pro zachování objektů kulturního dědictví ve 

smyslu jejich kulturní, historické a umělecké 

hodnoty, ale i z hlediska bezpečnosti návštěvníků, 

zaměstnanců a místních komunit. Navíc mají 

bezpochyby negativní dopady na lokální ekonomiky 

kvůli úbytku příjmů z cestovního ruchu a na živobytí 

residentů, kteří jsou na těchto příjmech závislí. 

ProteCHt2save přispívá ke zlepšení způsobilosti 

veřejného i soukromého sektoru při zmírňování dopadů klimatických změn a přírodních 

nebezpečí na areály, objekty a předměty kulturního dědictví. ProteCHt2save se v první 

řadě snaží o vyvinutí proveditelných a přizpůsobitelných řešení pro zvyšování odolnosti 

kulturního dědictví vůči povodním a přívalovým dešťům.  

  
CO SE DĚLO V MINULÝCH MĚSÍCÍCH?  

LETNÍ ŠKOLA OCHRANA KULTURNÍHO MAJETKU SE SPOJILA S ENVIMAT 

2019 – RAKOUSKO 

Každoroční Letní škola ochrana kulturního majetku 2019 se konala ve spolupráci s 

Mezinárodní letní školou ENVIMAT 2019 na Dunajské univerzitě v Kremži ve dnech 8. - 13. 

července 2019 – a nesla název Změna klimatu a kulturní krajiny. Týdenní program byl 

založen na nejmodernějším výzkumu a projektech financovaných EU v oblasti změny 

klimatu a hodnocení rizik pro přírodní a kulturní dědictví. Byla určena pro vědce, 

architekty, inženýry, archeology, kurátory, manažery kulturního dědictví, konzervátory, 

restaurátory, zákonodárce a politiky, vojenský personál, postgraduální studenty a 

postdoktorandy. Součástí byli mezinárodní experti na změnu klimatu, problemtiku 

světového dědictví UNESCO, terénní krajiny, modelování povodní a nouzové plánování 

kulturního dědictví. 

Rakouské pilotní testování  

12. července 2019 proběhlo rakouské pilotní testování. 

Rakouské pilotní místo je středověké město Stein, které 

je dnes nedílnou součástí města Kremže. Hlavní hrozbou 

pro Stein je povodeň z Dunaje. Stein je dobře chráněn 

pohyblivou protipovodňovou bariérou, která je v případě 

potřeby postavena hasiči. Během pilotního testování 

protipovodňová zábrana vybudována nebyla, jelikož 

hasičský sbor je na stavbu bariéry dobře vycvičen a instituce kulturního dědictví nejsou 

zapojeny do této části strategie připravenosti. 
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Pro pilotní testování byla vybrána nově otevřená Státní galerie Dolního Rakouska, ve 

které jsou umístěny nejdůležitější umělecká díla od Schieleho a Kokoschky po moderní 

umělce z Dolního Rakouska. Stojí v zóně, která by byla pravděpodobně silnými povodněmi 

z Dunaje ohrožena v případě, že by se mobilní bariéra během potenciální povodně 

poškodila nebo nebyla dostatečně vysoká. Hasičské sbory proto zkoušely evakuaci 

nejhodnotnějších vystavených obrazů. Strategie připravenosti byla připravena účastníky 

společných letních škol, kteří také hasičským sborům a personálu muzea představili systém 

trasových karet. Místní zúčastněné strany byly pozvány k pozorování tohoto pilotního 

testování v rámci 3. setkání Místní pracovní skupiny (Local Focus Group), které 

pokračovalo v sobotu 13. července konečnou diskuzí o pilotním testování a dohodou o 

dalších krocích. 

 

INTERACT VALENCIA / PRACOVNÍ BALÍČEK T3 - VIDEO HRA  

Ve dnech 19. a 20. září 2019 byli zástupci ProteCHt2save přítomni na akci InterACT ve 

španělské Valencii, která měla za téma „Kulturní dědictví a tvůrčí odvětví: výzvy a 

výsledky Interregu“. V průběhu akce byla představena videohra, která byla vyvinuta jako 

interaktivní příručka osvědčených postupů pro obce, záchranáře a členy záchranných týmů 

kulturního dědictví ProteCHt2save (Cultural Heritage Rescue Teams). V CHRT: Vltava 

Rising bude hráč pověřen vedením týmu odborníků na ochranu kulturního dědictví a musí 

koordinovat záchranu vzácných muzeiních artefaktů během povodní v Praze. Každá 

partnerská země ProteCHt2save je ve cvičné hře reprezentována odborníky na kulturní 

dědictví a artefakty. Videohra zahrnuje aspekty strategie, hraní rolí a logické hry a je 

prvním krokem k on-line a off-site individuálním možnostem školení s cílem zajistit funkční 

záchranné týmy kulturního dědictví (CHRT) v partnerských zemích. Chcete-li se dozvědět 

více o designu a vývoji hry a více o designu vážných her obecně, navštivte stránku 

www.VltavaRising.com. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Vltava Rising: Articulated Python/Kimberly Himmer 2019.    

http://www.vltavarising.com/
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PILOTNÍ TESTY  

Plány vytvořené ve WPT3 (Vypracování / implementace plánů na ochranu kulturního 

dědictví v mimořádných situacích) byly testovány na pilotních místech za účelem 

vyhodnocení silných a slabých stránek a postupu směrem ke konečné definici 

prostřednictvím procesu akčního učení a vyhodnocení zpětné vazby. 

Uskutečnilo se sedm pilotních akcí souvisejících se změnou a variabilitou klimatu 

spojenou s hydrometeorologickými a klimatickými extrémy: 

i) Povodňové události ve velké pánvi (Česká republika, Rakousko, Maďarsko);  

ii) Požár způsobený suchem (Rakousko, Chorvatsko);  

iii) Extrémní případy přívalového deště (Itálie, Chorvatsko, Slovinsko, Polsko). 

První pilotní akce se zaměřují na testování strategií připravenosti v památkových 

komplexech v historických centrech měst zasažených povodněmi (Troja CZ, Krems AT), 

požárem způsobeným suchem (Krems AT) a přívalovým deštěm (Ferrara IT). 

Druhá série pilotních akcí testuje evakuační plány pro nouzovou fázi, v muzeích a 

historických budovách vystavených povodni (Kočevje SI; Pécs HU), požáru způsobenému 

suchem (Kastela HR) a přívalovými dešti (Kastela HR; Bielsko-Biała PL). 

Zkušenosti získané ve druhé polovině roku 2019 jsou uvedeny níže. 

 

SLOVINSKO – 20. srpna 2019 

Obec Kočevje spolu s Regionálním muzeem Kočevje provedly evakuační cvičení pro 

případ přívalových dešťů. Cvičení zlepšilo nouzovou připravenost z hlediska záchrany  

movitého kulturního dědictví a současně zvýšilo povědomí o důležitosti ochrany movitého 

kulturního dědictví v případě přírodních katastrof. Video: ZDE.  

 

"BOUŘE 2019" V POLSKU – 30. září 2019  

Cíle taktických a bojových cvičení „BOUŘ 2019“ byly tyto: 

• kontrola účinnosti předpokladů přijatých v Záchranném plánu pro okres Bielsko a město 

Bielsko-Biala, posouzení stupně přípravy jednotek požární ochrany a dalších služeb a 

subjektů spolupracujících při záchranných a hasičských operacích; 

• posouzení stupně přípravy jednotek požární ochrany a dalších služeb a spolupracujících 

subjektů v potřebě evakuace movitého kulturního dědictví; 

• zlepšení spolupráce a výměny informací mezi odborníky v oblasti likvidace následků 

hrozeb, možnosti evakuace lidí a majetku, včetně movitého kulturního dědictví; 

• zlepšení spolupráce národního hasičského a záchranného systému se službami, místními 

úřady a subjekty odpovědnými za bezpečnost. 

Záchranné sbory účastnící se cvičení byly: 

- Městské velitelství Státní hasičské služby v Bielsko-Biala, 

- Hasičský záchranný sbor 2, základna v Czechowicích-Dziedzicích, 

https://www.youtube.com/watch?v=viEo9Sev-_w
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- Dobrovolný hasičský sbor v Stara Wies, Dankowice, Hecznarowice, Wilamowice a 

Pisarzowice, 

- Velitelství městské policie v Bielsko-Biale,  

- Farní rada. 

Dne 26. září 2019 uspořádal Odbor krizového řízení okresu 

Bielsko briefing před taktickým a bojovým cvičením 

„TEMPEST 2019“ ve Stara Wies se všemi účastníky tohoto 

cvičení. 

Hlavním účelem briefingu bylo seznámit záchranáře se 

všemi postupy nutnými dodržet při ochraně a evakuaci 

kulturního dědictví a také seznámit všechny s existujícími 

problémy pilotního místna. Kromě toho byly diskutovány 

obecné předpoklady pro cvičení „TEMPEST 2019“. Briefingu se zúčastnili velitelé 

hasičských sborů, vedoucí místních dobrovolných hasičů a zástupci farní rady. 

 

  
  

MAĎARSKO – 16. října 2019  

Oddělení řízení katastrof v okrese Baranya společně s Fakultou zdravotnických věd 

(Univerzity v Peči) a Policejním oddělením v kraji Baranya uspořádalo komplexní 

společné cvičení zaměřené na záchranu lidských životů a předmětů v objektech kulturního 

dědictví. Dvě pilotní místa byla raně křesťanská nekropole v Peči a muzeum Zsolnay. 

Video: Cella Septichora a Zsolnay Museum. 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3wVhZgm_UkA&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=v56whBdZ334&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=v56whBdZ334&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=v56whBdZ334&t=58s
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CHORVATSKO – 23. listopadu 2019  

Obec Kaštela ve spolupráci s místním muzeem zorganizovala 

evakuační cvičení s cílem v případě mořské povodně a 

přívalového deště rychle evakuovat a zabezpečit objekty v 

budově. Zaměstnanci muzea se podíleli na evakuaci 

movitého kulturního dědictví. 

Cílem demonstračního cvičení bylo dosáhnout co nejlepší 

připravenosti na reakci v krajině (v tomto případě zaplavení 

pobřeží). Zvýšilo se také povědomí o ochraně muzeiních 

exponátů a ochraně kulturního dědictví. 

Obec Kaštela ve spolupráci s hasiči z Kaštel Gomilica uspořádala cvičení na ochranu před 

povodní, pžřívalovými dešti a požáry. V tomto případě byl kladen důraz na ochranu budovy 

jako kulturního statku. Demonstrační cvičení v oblasti Kaštilac provedl hasičský sbor při 

ochraně nemovitého kulturního majetku: v případě povodní a požárů to zahrnuje evakuaci 

a záchranu obyvatel a budov v Kaštilac. Tato demonstrační cvičení zlepšují spolupráci a 

výměnu informací mezi požárními systémy, místními úřady a dalšími subjekty 

odpovědnými za bezpečnost. 

                      

  

ITÁLIE – 10. prosince 2019  

V případě magistrátu obce Ferrara jsou činnosti zaměřeny na prevenci a řízení rizik pro 

kulturní dědictví v důsledku prudkých dešťů, přičemž se bere v úvahu „systém čtverců 

historického centra“. 

V rámci akcí plánovaných na rok 2019 proběhlo cvičení se simulací záplav centrálních 

čtverců historického centra dne 10. prosince 2019 mezi 13:00-17:00. 

Cvičení bylo koordinováno Provinčním velením Hasičského sboru Ferrara ve spolupráci 

se Spojenou službou civilní ochrany Terre Estensi; cílem cvičení bylo reprodukovat 

činnosti, které by mohlo být nutné provádět po přívalových deštích, s tím, že simluace 

byla ohraničena náměstím Piazza Trento Trieste a náměstím Piazza del Municipio, 

které se nachází v historickém centru města a jsou na seznamu UNESCO. Aktivně se 
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zapojily místní policie, hasiči, dobrovolníci civilní ochrany, Městské operační středisko a 

technici obce Ferrara. 

  

  

ČESKÁ REPUBLIKA – 16. prosince 2019  

Evakuační cvičení organizované partnery 

ProteCHt2save, městskou částí Troja a ÚTAM AV ČR, 

se uskutečnilo 16. prosince 2019. Hlavním cílem této 

akce bylo vyzkoušet a vyhodnotit strategii 

připravenosti pro městskou část Troja a zejména 

účinnost evakuačního plánu Galerie Trojský kůň 

společně s realizací protipovodňových opatření pro 

nepohyblivá umělecká díla. Specifickým cílem 

tohoto cvičení bylo mimo jiné rozdělení odpovědností za rozhodování podle příslušných 

dovedností zúčastněných stran, využití manuálu ODOLNOST KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - 

Manuál pro majitele, jakož i stanovení priorit a adekvátní reakce. 

Akce se účastnili zástupci městské policie (Prahy 7), dobrovolného hasičského sboru, 

Povodňového výboru Krizové jednotky Prahy 7, místního TJ Sokola Troja, majitelé galerie 

a zaměstnanci městské části Troja a ÚTAM AV ČR. Cvičení představovalo skvělou příležitost 

nacvičit evakuaci movitého kulturního dědictví a naučit se praktické výhody a omezení 

různých preventivních ochranných opatření proti povodním a zároveň podpořit transfer 

znalostí a posílit komunikaci mezi zúčastněnými stranami. 

   

SETKÁNÍ LOCAL FOCUS GROUP  

 

ITÁLIE – 2. LFG (MUF & CNR-ISAC), 18. září 2019   

 

Téma: ANALÝZA ZRANITELNOSTI KULTURNÍHO 

DĚDICVTÍ 

The Local Focus Group meeting was organised by 

the Municipality of Ferrara and the Institute of 

Atmospheric Sciences and Climate (CNR-ISAC), 

within the most important Italian trade fair 
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event related to the sector of cultural heritage and restoration, “Restoration Museum and 

Cultural Business International Trade Show XXVI Edition”, hosted at the Ferrara Fair.  

The full programme is available  

Setkání Local Focus Group bylo uspořádáno městem Ferrara a Ústavem pro atmosféru a 

klima (CNR-ISAC) v rámci nejvýznamnější italské veletržní akce týkající se sektoru 

kulturního dědictví a restaurování „XXVI. Mezinárodní veletrh restaurování a památkového 

podnikání“ (Restoration Museum and Cultural Business International Trade Show XXVI 

Edition), pořádaného na Výstavišti Ferrara. Celý program je k dispozici ZDE.  

  

MAĎARSKO – 2. LFG (GBC), 26. září 2019  

  

Setkání bylo koordinováno Odborem řízení 

katastrof v okrese Baranya a přítomny byly 

místní zaintzeresované subjekty, jako jsou 

zástupci krajské policie, muzeí, univerzitní 

knihovny, archivů Peč, kanceláře starosty a 

Fakulty zdravotnických věd. 

Účastníci diskutovali a finalizovali 

podrobnosti společného cvičení zaměřeného 

na záchranu objektů kulturního dědictví. 

 

POLAND - 2nd LFG (BBD), 30 September 2019  

  

V obci Stara Wies se konalo setkání Místní 

pracovní skupiny (Local Focus Group) na téma 

„Ochrana kulturního dědictví v krizové 

situaci“. Konference byla organizována 

Odborem krizového řízení okresu Bielsko a byla 

zkombinována s taktickým a bojovým 

cvičením „BOUŘE 2019“ (T4) na pilotním 

místě, historickém kostele Povýšení svatého 

kříže v obci Stara Wies. 

Marian Trela, starostka města Wilamowice, a 

vedoucí Oddělení krizového řízení Marek 

Raczka přivítali četné hosty. Na začátku konference byly představeny obecné cíle 

projektu „ProteCHt2save“ a poté otec Grzegorz, kněz římskokatolické farnosti Povýšení 

svatého kříže ve Staré Wiesi, představil nejdůležitější informace a historii kostela a 

přilehlých budov a hovořil také o existujících hrozbách souvisejících s měnícími se 

povětrnostními podmínkami. 

Na téma „Ochrana památek s ohledem na rozhodné právo v Polsku“ vedl přednášky 

Mariusz Godek, zástupce Zemského úřadu pro ochranu památek v Katovicích, delegace v 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AGENDA-18-09-2019-en.pdf
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AGENDA-18-09-2019-en.pdf


 NEWSLETTER #5  Červenec – Prosinec 2019  

    

 

  9   

Bielsko-Biala. Dalšími řečníky byli Roman Dudek, vedoucí Odboru civilní ochrany a 

logistiky Odboru bezpečnosti a krizového řízení Slezského vojvodství v Katovicích, který 

hovořil o problémech souvisejících s „Plány ochrany památek v případě ozbrojeného 

konfliktu a krize v Polsku", vyšší brigádní generál v záloze M.Sc. Grzegorz Fisher, 

odborník v oblasti požární bezpečnosti, poskytl informace o „Protipožárních aspektech 

ochrany kulturního dědictví“. 

Zajímavým a inspirujícím prvkem konference bylo představení aktivit Mezinárodního 

výboru modrého štítu Krzysztofem Kociolekem, vedoucím kontaktního místa Modrého 

štítu v Krakově, který je zároveň důstojníkem státní požární služby a nezávislým 

odborníkem na oblast požární bezpečnosti a požární ochrany historických budov. 

 

POLAND – 3rd LFG (BBD), 14 October 2019  

  

Dne 14. října 2019 se v Tresně uskutečnilo 

setkání Místní pracovní skupiny. Cílovou skupinou 

byli zástupci místních úřadů, vedoucí měst a obcí 

a měst okresu Bielsko-Biala. Setkání se rovněž 

zúčastnilo představenstvo okresu Bielsko-Biala. 

Akce předsedal okresní ředitel Andrzej Plonka, 

koordinátor projektu ProteCHt2save Bielsko- 

Okres Biala. Účelem této schůzky bylo zvýšit 

povědomí zástupců místních úřadů o oblasti 

ochrany památek a diskutovat v tomto kontextu o 

problémech, špatných a osvědčených postupech a podpořit tak tvorbu Plánů ochrany 

památek. 

Nejprve byly představeny důležité podrobnosti a informace o projektu a jeho cílech, které 

mají pomoci regionálním a místním úřadům při přípravě činností a plánů evakuace 

kulturních statků v krizových situacích. 

Dalším tématem programu bylo představení pilotního místa v Polsku vedoucím odboru 

krizového řízení Markem Raczkou. Pilotní místa zahrnují historický kostel Povýšení 

svatého kříže ve Staré Wiesi, která spadá pod obec Wilamowice, kde se dne 30. září 2019 

konala „Bouře 2019“. Zároveň se promítal film dokumentující výše uvedenou událost. Po 

zhlédnutí videa byly projednány všechny důležité aspekty cvičení. 

Zbytek jednání byl zaměřen na Plány ochrany památek, které byly vypracovány na úrovni 

obcí, okresů a vojvodství, na základě stávajících právních ustanovení v souvislosti s 

ochranou historických památek. 

Vedoucí okresu Andrzej Plonka shrnul schůzi a poděkoval přítomným zástupcům obecních 

úřadů a všem, kteří se na cvičení podíleli.  
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CHORVATSKO - LFG (Kaštela), 17. and 21. října 2019  

  

Město Kaštela uspořádalo 2. setkání Místní pracovní skupiny na 

dvou místech. Ve spolupráci s Fakultou architektury Univerzity v 

Záhřebu se dne 17. října uskutečnilo setkání s kolegy z 

univerzity za účelem šíření výstupů projektu a zvyšování 

povědomí o rizicích spojených se změnou klimatu a jejími 

dopady na kulturní dědictví. Je velmi důležité začlenit výstupy 

projektu do dalších dokumentů o vývoji rizik a do procesu návrhu. 

Setkání dne 21. října se konalo v 

prostorách města Kaštela se 

zástupci místní samosprávy a 

vedoucími odborů územního 

plánování, komunální infrastruktury a financí, podílejících 

se na začlenění výstupů projektu do místních předpisů a 

rozvojových dokumentů. 

  

SLOVINSKO – 2. LFG (Kočevje), 24. října 2019  

  

Na setkání byly představeny způsoby, jak zdokonalit 

management movitého kulturního dědictví během 

živelných pohrom. Účastníci diskutovali o tom, jak 

mohou regionální muzeum Kočevje a knihovna Kočevje 

zlepšit úroveň připravenosti za pomoci dalšího 

vyhodnocování rizik a akčních plánů pro případy živelných 

pohrom. Místním zúčastněným stranám by rovněž 

představen nástroj pro podporu rozhodování. 

 

  

ČESKÁ REPUBLIKA – 2. LFG (Prague/Troja), 11. prosince 2019  

Druhé setkání Místní pracovní skupiny pořádané 

ÚTAM AV ČR a Městskou částí Praha-Troja se konala 

11. prosince 2019 na Obecním úřadě v Troji. Kromě 

seznámení přítomných s novinkami v projektu byly na 

programu dva důležité body: organizace pilotního 

cvičení TROJSDKÝ KŮŇ 2019 (naplánovaného na 16. 

prosince, 2019 v Praze-Troji) a prezentace Manuálu 

pro vlastníky [a správce kulturního dědictví]. 

Mezi přítomnými byli zástupci policie, dobrovolníci ze Sokola Troja, zaměstnanci 

Národního technického muzea, úředníci z Oddělení krizového řízení z MČ Praha-Troja a 
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Prahy 7 a další. Aby přítomní lépe porozuměli, o co se v pilotním cvičení jedná, shlédli 

krátká videa z pilotních cvičení jiných partnerů. Následovala podrobná diskuse o logistice 

pilotního cvičení. Každá minuta byla přesně naplánována, aby byl zajištěn hladký průběh 

cvičení TROJSKÝ KŮŇ 2019 a aby bylo cvičení co nejblíže skutečné situaci ohrožení. 

Ve druhé části představil Riccardo Cacciotti (ÚTAM AV ČR) konečnou verzi Manuálu pro 

vlastníky. Byla to poslední šance nabídnout zpětnou vazbu k příručce před dokončením 

prací. ÚTAM AV ČR získal několik cenných a praktických komentářů a doufejme, že 

konečnou verzi představí po Novém roce. 

  

VÝSTUP: PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH A NEOSVĚDČENÝCH POSTUPŮ PRO 

KRIZOVOU ODOLNOST PŘI HODNOCENÍ RIZIK HROZÍCÍCH KULTURNÍMU 

DĚDICTVÍ  

Manuál je vytvářen v rámci aktivity Zranitelnost kulturního dědictví v mimořádných 

situacích, která se zaměřuje na kritickou analýzu místní zranitelnosti a opatření pro 

kulturní dědictví v mimořádných situacích. Jeho hlavním cílem je poskytnout kritický 

přehled nejdůležitějších příkladů osvědčených a neosvědčených postupů, získaných na 

základě zkušeností při řízení rizik kulturního dědictví ve střední Evropě (zejména s 

ohledem na povodeň, přívalový déšť a oheň způsobený suchem). 

Konkrétněji dokument sleduje následující cíle: 

•  Nastínit minulé a nedávné příklady extrémních událostí ve střední Evropě a 

zdůraznit klíčové aspekty a nedostatky přístupů a opatření k řízení rizik. 

•  Identifikovat nejdůležitější příklady osvědčených postupů při řízení rizik pro 

kulturní dědictví. 

•  Určit cílový aspekt rizika (nebezpečí, citlivost / expozice nebo odolnost), kde se 

opatření správné soustředí na jejich proveditelnost, dopady na ochranu 

kulturního dědictví a omezení. 

Manuál (k dispozici na webových stránkách projektu ProteCHt2SAVE) je založen na 

systému „karet“ osvědčených a neosvědčených postupů řízení rizik (v zelené nebo v 

červené barvě) tak, aby instruoval a vedl čtenáře k výběru vhodných strategií budování 

odolnosti. Skládá se z následujících oddílů: oddíl 2 představuje klíčové aspekty a 

nedostatky opatření k řízení povodňových rizik během minulých a nedávných událostí; 

pojednává také o „osvědčených“ organizačních a provozních / technických postupech 

povodňových rizik. Oddíl 3 se zabývá přívalovým deštěm a nastiňuje příklady 

„osvědčených a neosvědčených“ postupů při správě kulturního dědictví s ohledem na 

přívalový déšť a vítr, včetně možných omezení pokud jsou, v kontextu proveditelnosti a 

dopadu na ochranu kulturního dědictví. Stejně tak oddíl 4 představuje minulé a nedávné 

požáry způsobené suchem spolu s budoucími projekcemi ve střední Evropě; pojednává 
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o organizačních a provozních / technických opatřeních, která mají být přijata v případě 

nebezpečí požáru v objektech kulturního dědictví. 

Příručka by měla být čtena dohromady s následujícími dokumenty: 

•  D.T2.1.1, jehož cílem je zdůraznit hlavní problémy, překážky a výzvy existující na 

středoevropské úrovni v oblasti odolnosti a řízení rizik kulturního dědictví čelícího 

přírodním katastrofám. 

•  D.T2.1.3, jehož 

cílem je 

definovat 

nástroje na 

podporu 

rozhodování za 

účelem 

harmonizace 

údajů týkajících 

se zranitelnosti 

kulturního 

dědictví a za 

účelem 

vědomého 

vymezení 

postupů, dohod a 

spolupráce v rámci 

celkového 

nadnárodního 

přístupu. 

•  D.T2.2.2, který 

zkoumá pružnost 

kontrolovatelných 

kritických bodů 

kulturního dědictví 

vhodných pro 

inovativní zmírňování 

rizik a poskytuje 

technické detaily 

konkrétních řešení. 

     

  Příklady zelených a červených karet v manuálu 

  



 NEWSLETTER #5  Červenec – Prosinec 2019  

    

 

  1
3 
  

  

BUDOUCÍ UDÁLOSTI 
  

 DUK bude podporovat hasičské sbory v Kremži/Rakousko během velkého hasičského 

cvičení na jaře 2020 prostřednictvím expertízy vytvořené v rámci ProteCHt2save a 

skrze nově vytvořené Záchranné týmy kulturního dědictví (CHRS).  

 7. setkání partnerů projektu ProteCHt2save a zasedání SC, Kaštela 7. – 8. dubna 

2020  

 8. setkání partnerů projektu a zasedání SC, Ferrara 27. a 29. května 2020 

 Mezinárodní závěrečná konference projektu ProteCHt2save - KULTURNÍ DĚDICTVÍ: 

VÝZVY ZMĚN KLIMATU, Ferrara 28. května 2020 
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ProteCHt2save klíčová fakta 

 

Trvání projektu: 01. 07. 2017 – 30. 06. 2020 

Rozpočet projektu: 2,150,549 € 

ERDF fond: 1,787,110 € 

Web: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html 

 

HLAVNÍ PARTNER 

 

 

 

 

PROJEKTOVÍ PARTNEŘI 

 

 

 

           

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html

